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Legislatura
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Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
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29.02.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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29.02.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 976

29.02.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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29.02.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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29.02.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,
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Sessão Legislativa Ordinária
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Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária
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29.02.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
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29.02.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

03.03.2012 339

29.02.2012 9ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.03.2012 201

01.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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01.03.2012 1ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.03.2012 625

01.03.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial da Dívida
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Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
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02.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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05.03.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.03.2012 525

06.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.03.2012 1462

06.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.03.2012 951

06.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

15.03.2012 708
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Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
06.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.03.2012 705

06.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.03.2012 644

06.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.03.2012 642

06.03.2012 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.03.2012 637

06.03.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre os Vetos

Parciais às Proposições de

Lei Complementar nºs 127 e

128 e à Proposição de Lei nº

20.914

10.03.2012 628

06.03.2012 1ª Reunião Especial da 09.03.2012 527
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Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre os Vetos

Parciais às Proposições de

Leis nºs 20.925 e 20.934
06.03.2012 11ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

08.03.2012 365

07.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre os Vetos

Parciais às Proposições de

Leis Complementares nºs

127 e 128 e à Proposição de

Lei nº 20.914

20.03.2012 1071

07.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre os Vetos

Parciais às Proposições de

Lei nºs 20.925 e 20.934

20.03.2012 1071

07.03.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.03.2012 982

07.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.03.2012 980

07.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

17.03.2012 979



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
07.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 977

07.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.03.2012 709

07.03.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

09.03.2012 513

08.03.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.03.2012 1077

08.03.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.03.2012 1073

08.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial da Dívida

Pública

20.03.2012 1072

08.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 985

08.03.2012 12ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

10.03.2012 581



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
12.03.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.03.2012 711

13.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.03.2012 1249

13.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.03.2012 1248

13.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2012 1146

13.03.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Indicação dos Nomes de

Anali de Rezende e outros

para Comporem o Conselho

Estadual de Educação

22.03.2012 1146

13.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

22.03.2012 1145



____________________________________________________________________________

Legislatura
13.03.2012 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 989

13.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 987

13.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.03.2012 985

13.03.2012 Solenidade Realizada na 13ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Comemorar os

40 Anos da Inauguração do

Palácio da Inconfidência

15.03.2012 689

13.03.2012 13ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.03.2012 671

14.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2012 1473



____________________________________________________________________________

14.03.2012 2ª Reunião Regional da

Comissão Interestadual

Parlamentar de Estudos para

o Desenvolvimento

Sustentável da Bacia

Hidrográfica do Rio São

Francisco - CIPE São

Francisco

27.03.2012 1464

14.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.03.2012 1435

14.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.03.2012 1433

14.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.03.2012 1431

14.03.2012 2ª Reunião Especial da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.03.2012 1256

14.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.03.2012 1255

14.03.2012 5ª Reunião Ordinária da 23.03.2012 1252



____________________________________________________________________________

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
14.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.03.2012 1080

14.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.03.2012 1079

14.03.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à

Constituição nº 31/2012

20.03.2012 1074

14.03.2012 14ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.03.2012 791

14.03.2012 Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.03.2012 704

15.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.03.2012 1439

15.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial da Dívida

Pública

24.03.2012 1438



____________________________________________________________________________

15.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.03.2012 1436

15.03.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.03.2012 1257

15.03.2012 1ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Associação Mineira de

Supermercados - Amis -

pelos 40 Anos de sua

Fundação

20.03.2012 1057

15.03.2012 Solenidade Realizada na 15ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Comemoração

do Dia Internacional da

Mulher

20.03.2012 1031

15.03.2012 15ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.03.2012 953

19.03.2012 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

23.03.2012 1258



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
19.03.2012 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2012 1148

20.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.03.2012 1692

20.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1555

20.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1552

20.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1550

20.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

28.03.2012 1478



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
20.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2012 1475

20.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.03.2012 1441

20.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.03.2012 1261

20.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Indicação dos nomes de

Anali de Rezende e outros

para comporem o Conselho

Estadual de Educação

23.03.2012 1260

20.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Indicação dos Nomes de

Anali de Rezende e outros

para Comporem o Conselho

Estadual de Educação

22.03.2012 1149

20.03.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

22.03.2012 1149



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
20.03.2012 16ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.03.2012 1085

21.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

31.03.2012 1769

21.03.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.03.2012 1702

21.03.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação de Hubert Brant

Moraes para o Cargo de

Diretor da Agência

Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário de

Minas Gerais - Arsae

30.03.2012 1701

21.03.2012 4ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.03.2012 1699

21.03.2012 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.03.2012 1698



____________________________________________________________________________

21.03.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.03.2012 1697

21.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.03.2012 1695

21.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.03.2012 1693

21.03.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a

Indicação dos Nomes da Sra.

Anali de Rezende e outros

para Comporem o Conselho

Estadual de Educação

29.03.2012 1558

21.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1556

21.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.03.2012 1412

21.03.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial  para

Indicação dos Nomes de

23.03.2012 1263



____________________________________________________________________________

Anali de Rezende e outros

para Comporem o Conselho

Estadual de Educação
21.03.2012 17ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.03.2012 1209

22.03.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.03.2012 1776

22.03.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.03.2012 1775

22.03.2012 2ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Primeira Igreja Batista de

Belo Horizonte pelo

Centenário de sua Fundação

27.03.2012 1447

22.03.2012 18ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.03.2012 1377

26.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.03.2012 1706

26.03.2012 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

30.03.2012 1703



____________________________________________________________________________

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
26.03.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1560

26.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.03.2012 1559

27.03.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.03.2012 1708

27.03.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.03.2012 1707

27.03.2012 19ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.03.2012 1503

28.03.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.03.2012 1708

28.03.2012 20ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

30.03.2012 1639



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
29.03.2012 21ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

31.03.2012 1725



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Vanderlei Miranda

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

do Deputado Durval Ângelo; aprovação - Correspondência: Mensagem nº 184/2012

(encaminhando  a  Indicação  nº  58/2012),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº

15/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.888/2012), do Presidente do Tribunal de

Contas - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 2.889 a 2.902/2012 - Requerimentos nºs 2.490 a 2.502/2012 - Comunicações:

Comunicação  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Questão  de  ordem  -  Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Pompílio Canavez, José Henrique

e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões

de  ordem;  chamada  para  recomposição  do  número  regimental;  inexistência  de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

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

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos

Henrique - 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  -  Juninho Araújo -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
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Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 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 -  Em função de termos um projeto de proteção aos

policiais e aos Agentes Penitenciários e Socioeducativos ameaçados de morte, quero

trazer,  para  ser  incluída  na  ata  da  reunião,  uma triste  notícia  relacionada a  uma

ocorrência que estamos acompanhando desde o ano passado: o atentado sofrido na

noite de domingo, dia 26, pelo Promotor André Luiz Garcia de Pinho. Ele estava em

seu carro, com sua esposa, e foi cercado por dois homens em uma moto; o garupeiro

fez dois disparos contra o veículo. O atentado aconteceu quando o casal voltava de

um  culto  religioso,  ao  passar  pela  Rua  Conselheiro  Lafaiete,  no  Bairro  Sagrada

Família, região leste. Os suspeitos conseguiram fugir. Nós, da Comissão de Direitos

Humanos, acabamos envolvidos nesse caso porque fui procurado, no ano passado,

por Marco Antônio Garcia de Pinho, irmão do Promotor, ex-policial e advogado, que

está preso. Na época, ele nos procurou dizendo que estaria sendo perseguido e fez

uma representação na Comissão de Direitos  Humanos contra  seu irmão e contra

duas  Promotoras.  Em  função  disso,  a  Comissão  entrou  em  contato  com  a

Corregedoria  do  Ministério  Público  e  também  com  Rômulo  Ferraz,  até  ontem
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Presidente da associação desse órgão. Foi quando todos os fatos foram esclarecidos:

Marco Antônio Garcia de Pinho, ex-policial civil, teria tentado matar sua mulher, uma

Promotora de Justiça, tentando estrangulá-la. Ele teria também feito uma ameaça de

morte ao seu irmão, o Promotor André Luiz Garcia de Pinho. Na época - ele nos pedia

que acionássemos o Conselho Nacional do Ministério Público - ficou evidente a índole

violenta do advogado Marco Antônio, sua postura autoritária e, ao mesmo tempo, sua

atitude descontrolada e violenta. Queremos dizer que,  infelizmente,  as  instituições

funcionam muito lentamente. A suspeita é que ele tenha ordenado o atentado contra o

irmão  de  dentro  da  cadeia.  Acho  que  precisamos  ter  uma ação  mais  incisiva.  A

Comissão de Direitos Humanos quer prestar solidariedade ao Promotor André Luiz

Garcia, a ex-esposa, Promotora, também ameaçada de morte pelo advogado Marco

Antônio  Garcia  de  Pinho,  e  a  Promotora  Laís,  que foi  Promotora  de  Defesa das

Mulheres em Belo Horizonte, também ameaçada por esse advogado. É um absurdo

essa situação. Vemos acontecer essas coisas e não estamos vendo os repúdios tão

veementes que esperávamos por parte da Procuradoria-Geral. Que sociedade é essa

em  que  se  ameaça  um  Promotor?  Já  tivemos,  há  10  anos,  o  assassinato  de

Francisco Lins do Rego. Há ameaça a Juízes, a Deputados e, com isso, o povo fica

muito mais desprotegido.  Há uma frase de Jesus, no Evangelho, que o Deputado

João  Leite  gosta  muito  de  citar.  Diante  das  mulheres  que  choravam  quando  ele

passava pela “via-crúcis”, carregando a sua cruz,  Jesus disse:  “Se fazem isso ao

lenho verde, o que não farão ao lenho seco?” Então, vemos hoje, Sr. Presidente, um

Estado  que  mascara  dados  da  violência  e  de  assassinatos,  assunto  que  aliás

discutiremos  amanhã  em  duas  comissões  desta  Casa.  Estamos  querendo  que  o

Ministério Público, por intermédio do seu Procurador-Geral e também do Presidente

da Associação do Ministério Público - com um novo Presidente, Nedens Ulisses, que

fará um bom mandato -, manifeste toda solidariedade a André Luiz de Pinho, que

realmente o apoie, para que não tenhamos mais um martirizado por lutar por justiça e

por defender a sociedade. Hipotecamos a nossa solidariedade ao Promotor. Amanhã

de manhã apresentaremos, às 9 horas, uma moção de solidariedade ao Promotor,

aos Promotores e às Promotoras ameaçadas de morte. Mas acho que está na hora

de a Procuradoria-Geral vir a público manifestar-se.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 184/2012*

Belo Horizonte, 14 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 Hubert Brant

Moraes  para  o  cargo  de  Diretor  da  autarquia  especial  Agência  Reguladora  de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais – ARSAE-MG.

A referida autarquia tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de Minas

Gerais, bem como editar normas de ordem técnica, econômica e social para a sua

regulação.

O indicado tem qualificação profissional  e experiência administrativa na área de

saneamento, nos setores público e privado, preenchendo, assim, todos os requisitos

para ocupar o cargo de Diretor da Autarquia.

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 58/2012

Indicação do nome do Sr. Hubert Brant Moraes para o cargo de Diretor-Geral da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

“OFÍCIO Nº 15/2012*

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
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Cumprimentando-o  cordialmente,  encaminho  a  essa  augusta  Assembleia

Legislativa o Projeto de Lei que “altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”, para que seja anexado ao Projeto de

Lei nº 2.601/2011, considerando que este Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais não possui poder de emenda.

Nesse contexto, o Projeto ora encaminhado tem por objetivo incluir a recomposição

dos vencimentos e proventos dos servidores desta Corte de Contas, nos termos do

art. 37, inciso X da Constituição da República.

Ressalto que a alteração ora proposta coaduna-se com o disposto nas Leis nºs

19.832/2011,  que reajustou  os  vencimentos  e  proventos dos  servidores  do  Poder

Judiciário  do Estado,  19.923/2011,  que reajustou os vencimentos e proventos dos

servidores  do  Ministério  Público  do  Estado,  e  19.838/2011,  que  reajustou  os

vencimentos  e  proventos  dos  servidores  dessa  Assembleia  Legislativa,  todos

retroativos a 1º de maio de 2011 (cópias anexas).

Por necessário, acrescento, ainda, ao referido Projeto de Lei, os arts. 20 e 21, que

têm por objetivo apenas corrigir imperfeições técnicas verificadas posteriormente, não

acarretando impacto orçamentário/financeiro.

Em consequência, foi alterada a redação do § 1º do art. 4º do citado Projeto, para

adequá-lo à redação proposta para os novos arts. 20 e 21, bem como fixada a data

de vigência das tabelas constantes dos Anexos I e II, passando de 1º de janeiro de

2012 para 1º de maio de 2012.

Com os protestos de elevada estima e consideração.

Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas.

PROJETO DE LEI Nº 2.888/2012

Modifica a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o Plano de Carreira

dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Art.  1º  -  Os  quadros  constantes nos Anexos II  e  III  da Lei  nº  13.770,  de  6  de

dezembro de 2000, passam a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2° - Os arts. 2°, 3°, 6°, 7º e 7º-A da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000,

passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 2º - As carreiras constituídas em classes, na forma do Anexo II, são compostas

dos cargos de:

I - Agente de Controle Externo;

II - Oficial de Controle Externo;

III - Analista de Controle Externo;

IV - Médico;

V - Redator de Acórdão e Correspondência;

VI - Taquígrafo-redator;

VII - Bibliotecário.

§ 1° -  Os cargos de Técnico do Tribunal de Contas,  especialidades Inspetor de

Controle  Externo,  Técnico  de  Controle  Externo I,  Técnico  de  Controle  Externo  II,

Técnico de Controle Externo III, Técnico de Controle Externo IV, Engenheiro Perito,

Atuário, Técnico de Informática e Técnico Superior passam a ter a denominação de

Analista de Controle Externo, na forma do Anexo I.

§ 2º - Os cargos de Técnico do Tribunal de Contas, especialidades Médico, Redator

de  Acórdão  e  Correspondência,  Taquígrafo-redator  e  Técnico  de  Documentação,

passam a ter a denominação de Médico, Redator de Acórdão e Correspondência,

Taquígrafo-redator e Bibliotecário, respectivamente, na forma do Anexo I.

§ 3º - Resolução do Tribunal de Contas disporá sobre a distribuição do quantitativo

de cargos de Analista de Controle Externo entre as graduações nas áreas de Direito,

Ciências  Contábeis,  Administração,  Ciências  Econômicas,  Engenharia,  Ciência  da

Computação e Ciências Atuariais.

§ 4º - Fica mantida a qualificação exigida para os cargos de Técnico do Tribunal de

Contas, ora denominados Analista de Controle Externo, que estejam ocupados na

data de vigência desta Lei, até sua vacância.

§ 5° - Os cargos de Oficial do Tribunal de Contas p assam a ter a denominação de

Oficial de Controle Externo.

§ 6° - Os cargos de Agente do Tribunal de Contas pa ssam a ter a denominação de

Agente de Controle Externo.

Art.  3º  -  Carreira,  para  os  efeitos  desta  Lei,  é  o  conjunto  de  classes,  inicial  e

subsequentes, de um mesmo cargo.
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Parágrafo  único  -  Classes,  para  os  efeitos  desta  Lei,  são os  agrupamentos  de

padrões, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, com os inícios e finais especificados

no Anexo I desta Lei.

[...]

Art. 6º - (...)

§ 3º - Promoção vertical é a passagem do servidor posicionado no último padrão de

uma classe para o  primeiro  padrão da classe subsequente  na  carreira,  mediante

avaliação de capacitação profissional, avaliação de desempenho e cumprimento dos

requisitos estabelecidos em Resolução do Tribunal de Contas.

§ 4º - Para o acesso à classe subsequente, na promoção vertical, deverá o servidor

comprovar a seguinte escolaridade:

I - Classe D: no mínimo, título de escolaridade em nível médio.

II - Classe C: no mínimo, título de graduação em nível superior.

III  -  Classe  B:  no  mínimo,  um  título  de  pós-graduação,  “lato  sensu”  ou  “stricto

sensu”.

[...]

Art. 7º - (...)

§ 3º - O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo de provimento

efetivo, posicionado no último padrão da classe B, da respectiva carreira, dar-se-á no

primeiro padrão subsequente àquele por ele ocupado na classe B.

Art. 7º-A - Para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, o servidor ocupante de

cargo  de  provimento  efetivo  deverá  comprovar,  além  dos  requisitos  previstos  em

Resolução do Tribunal de Contas, os seguintes:

I - avaliação de desempenho satisfatória;

II - no mínimo, dois títulos de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, ou um

título de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, e um título de graduação em

nível superior, não utilizado para ingresso no Tribunal ou acesso à classe C.

§ 1º - Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Agente de

Controle  Externo  e  de  Oficial  de  Controle  Externo poderão  alcançar  na  classe A

passam, respectivamente, a ser os correspondentes aos padrões TC-79 e TC-85,

desde  que  atendidos  os  requisitos  estabelecidos  nesta  Lei  e  em  Resolução  do



70
____________________________________________________________________________

Tribunal de Contas.

§ 2º - Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Analista de

Controle Externo, Médico, Redator de Acórdão e Correspondência, Taquígrafo-redator

e Bibliotecário poderão alcançar na classe A passam a ser os correspondentes aos

padrões TC93 até 31 de dezembro de 2012 e TC-94 a partir de 1º de janeiro de 2013,

desde  que  atendidos  os  requisitos  estabelecidos  nesta  Lei  e  em  Resolução  do

Tribunal de Contas.”.

Art. 3° - Fica acrescido o art. 7º-B na Lei nº 13.7 70, de 6 de dezembro de 2000:

“Art.  7°-B - Para as promoções vertical e por merec imento exigem-se cursos de

pós-graduação,  “lato  sensu”  ou  “stricto  sensu”,  obtidos  em  escolas  oficiais

reconhecidas  pelo  Ministério  da  Educação,  nas  áreas  de  Direito,  Ciências

Econômicas,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,

Ciência  da  Computação,  Psicologia,  Serviço  Social,  Arquivologia,  Medicina,

Odontologia, Letras, Ciência da Informação/Biblioteconomia e Comunicação Social,

sendo que a carga horária para os cursos de especialização não poderá ser inferior a

360 (trezentos e sessenta) horas-aula.

Parágrafo único - Na promoção por merecimento, exigem-se cursos de graduação

obtidos em escolas oficiais reconhecidas pelo Ministério da Educação, nas áreas de

Direito,  Ciências  Econômicas,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Engenharia,

Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Psicologia, Serviço Social, Arquivologia,

Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência  da  Informação/Biblioteconomia  e

Comunicação Social.”.

Art.  4° -  A  correspondência  entre  os  padrões  de  ven cimento  dos  cargos  da

sistemática vigente até a data de publicação desta Lei e os resultantes desta Lei é a

definida no Anexo II.

§ 1° - O posicionamento dos servidores ocupantes de  cargos de provimento efetivo

que compõem as carreiras do Tribunal de Contas dar-se-á a partir de 1º de maio de

2012, na forma da correspondência de que trata o “caput”.

§ 2° - O posicionamento de que trata o § 1° se dará  nas mesmas classes em que os

servidores se encontravam até a data de publicação desta Lei.

§  3° -  O  posicionamento  de  que  trata  o  §  1° não  int errompe  a  contagem  dos
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interstícios temporais para fins de desenvolvimento na carreira.

§  4° -  Fica  assegurado  aos  servidores  aposentados,  com  direito  à  paridade,  o

mesmo tratamento aplicado aos servidores ativos para fins de posicionamento.

Art. 5º - A tabela de escalonamento vertical de vencimento dos cargos do Quadro

de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares do Tribunal

de Contas passa a ser a constante do Anexo III desta Lei.

Parágrafo único - O valor do padrão TC-01 passa a ser, a partir de 1º de maio de

2012, R$846,67 (oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos); a

partir de 1º de janeiro de 2013, R$874,36 (oitocentos e setenta e quatro reais e trinta

e seis centavos); e, a partir de 1º de janeiro de 2014, R$915,90 (novecentos e quinze

reais e noventa centavos).

Art.  6° -  Os  cargos  de  Analista  de  Controle  Externo  do  Quadro  Suplementar,

constantes do Anexo I desta Lei, ficam transformados, com sua vacância, em:

I - 03 (três) cargos de Psicólogo - código TC-NS-15;

II - 03 (três) cargos de Assistente Social - código TC-NS-16;

III - 03 (três) cargos de Arquivista - código TC-NS-17;

IV - 06 (seis) cargos de Comunicador Social - código TC-NS-18;

V - 04 (quatro) cargos de Médico - código TC-NS-09;

VI - 04 (quatro) cargos de Dentista - código TC-NS-19;

VII - 01 (um) cargo de Técnico em Segurança do Trabalho - código TC-SG-11; e

VIII - 62 (sessenta e dois) cargos de Analista de Controle Externo - código TC-NS-

14.

Parágrafo  único  -  A  transformação  de  que  trata  o  “caput”  dar-se-á  na  ordem

estabelecida nos incisos, respeitada a alternância entre os cargos na proporção de 1

(um) cargo a cada vacância.

Art. 7º - Os cargos de nível superior do Quadro dos Servidores Efetivos do Tribunal

de Contas terão os mesmos padrões de vencimento e desenvolvimento na carreira, e

o cargo mencionado no inciso VII do art. 6º terá os mesmos padrões de vencimento e

desenvolvimento na carreira do cargo de Oficial de Controle Externo.

Art. 8º - Fica fixada em 1º de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, inciso X, da
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Constituição Federal.

Art.  9º  -  O  Tribunal  de  Contas  instituirá  programa  de  benefícios  de  caráter

indenizatório,  visando  permitir  que  os  servidores  optem  por  aqueles  que  melhor

atendam às suas demandas e expectativas, referentes à assistência e promoção da

saúde, transporte, melhoria da qualidade de vida e apoio ao crescimento profissional.

§ 1º - O programa a que se refere o “caput” não compreenderá os benefícios já

existentes, que continuarão a ser regidos por atos normativos próprios.

§  2º  -  Atos  normativos do Tribunal  de  Contas  regulamentarão o  disposto  neste

artigo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 10 - Será concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, a

partir de 1º de janeiro 2014, 1 (um) padrão de vencimento a cada período de 10 (dez)

anos de efetivo exercício no Tribunal de Contas, contados a partir do seu ingresso,

observados  os  requisitos  exigidos  para  promoção  vertical  e  promoção  por

merecimento na hipótese em que a concessão do benefício implicar  mudança de

classe.

Parágrafo único - O servidor que, na data de cumprimento do interstício temporal,

não possuir os requisitos exigidos nesta Lei, fará jus ao benefício a partir da data em

que obtiver as condições previstas.

Art. 11 - Será concedido 1 (um) padrão de vencimento ao servidor que comprovar a

obtenção  do título  de  mestre  e  2  (dois)  padrões  de  vencimento  ao  servidor  que

comprovar a obtenção do título de doutor obtido em escola oficial reconhecida pelo

Ministério da Educação, nas áreas de Direito, Ciências Econômicas, Administração,

Ciências  Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,  Ciência  da  Computação,

Psicologia,  Serviço Social,  Arquivologia,  Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência da

Informação/Biblioteconomia e Comunicação Social.

Parágrafo único -  O mesmo título  não poderá ser utilizado para a aquisição de

benefícios distintos.

Art. 12 - Fica instituído o Adicional de Desempenho - ADE, previsto no art. 31 da

Constituição do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de incentivar e valorizar o

desempenho  do  servidor  e  sua  contribuição  para  o  atingimento  das  metas  da

instituição.
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Art. 13 - ADE será pago mensalmente ao servidor efetivo do Tribunal de Contas

cuja posse tenha ocorrido  após 15 de julho  de 2003,  observados os  requisitos  e

condições desta Lei.

§ 1º - Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, ativo no serviço público do Estado

de Minas Gerais em 15 de julho de 2003, é facultado optar, no prazo de 30 dias a

contar da publicação desta Lei, de forma expressa e irretratável, por substituir pelo

ADE  as  vantagens  por  tempo  de  serviço  que  venha  a  ter  direito  a  perceber,

assegurada a irredutibilidade de vencimentos ao valor nominal auferido ao tempo da

opção.

§ 2º - Ao servidor que perceba adicionais por tempo de serviço, admitido no quadro

de provimento efetivo do Tribunal de Contas na forma do disposto no art. 118 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, é facultado

optar de forma expressa e irretratável,  em 30 dias a contar  do ato de posse, por

substituir  pelo ADE as vantagens por tempo de serviço que venha a ter  direito a

perceber.

§ 3º - Ao servidor que exercer a opção de que tratam os §§ 1º e 2º é vedada a

aquisição de novas vantagens por tempo de serviço.

Art.  14 -  O ADE será pago no limite máximo de 100 (cem) pontos por servidor,

assim distribuídos:

I  -  60  (sessenta)  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho do servidor;

II  -  40  (quarenta)  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho institucional.

§ 1º - Não fará jus ao ADE o servidor que obtiver resultado inferior a 70 (setenta)

pontos.

§ 2º - Os valores a serem pagos a título de ADE serão calculados multiplicando-se o

somatório  dos  pontos  auferidos  nas  avaliações  de  desempenho  do  servidor  e

institucional pelos valores constantes do Anexo IV desta Lei para cada cargo.

§ 3º - O servidor que exercer a opção de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 13 poderá

receber,  a  título  de  ADE,  no  máximo,  o  valor  da  diferença  entre  o  valor

correspondente a cem pontos do ADE relativo ao cargo e o somatório das vantagens
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por tempo de serviço que tenha direito a perceber.

§ 4º - Os valores dos pontos constantes do Anexo IV desta Lei serão atualizados na

mesma data e no mesmo percentual do vencimento base.

Art. 15 - É facultado ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, cuja posse tenha

ocorrido após 15 de julho de 2003, somar o valor referente ao ADE ao seu salário-de-

contribuição para fins previdenciários.

§  1º  -  O  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  calculados  com  base  na

remuneração recebida na atividade, e houver percebido o ADE durante 3.650 (três mil

seiscentos e cinquenta) dias ou mais, fará jus à incorporação do adicional calculado

com base na média aritmética simples dos 10 (dez) anos anteriores à aposentação.

§ 2º - Se o período de percepção do ADE por ocasião da aposentação for inferior a

3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) dias e igual ou superior a 2.190 (dois mil cento

e noventa) dias, o servidor que se aposentar com proventos calculados com base na

remuneração recebida na atividade fará jus à incorporação de um décimo do ADE por

ano  de  exercício,  calculado  com  base  na  média  aritmética  simples  dos  valores

recebidos no período.

§ 3º - O ADE incorporado aos proventos do servidor aposentado na forma dos §§ 1º

e 2º terá seu valor reajustado nos mesmos índices aplicados ao vencimento base.

Art. 16 - A sistemática para avaliação de desempenho dos servidores efetivos para

fins de concessão do ADE será regulamentada por meio de Resolução do Tribunal de

Contas.

Parágrafo único - O ciclo da avaliação de desempenho terá duração de 12 (doze)

meses, à exceção do primeiro ciclo, que poderá ter duração inferior, iniciando-se com

a publicação do ato do Presidente do Tribunal de Contas que definir as metas de

desempenho institucionais globais.

Art.  17  -  As  metas  institucionais,  fixadas  anualmente  em ato  do  Presidente  do

Tribunal de Contas, devem ser objetivamente mensuráveis, levando-se em conta, no

momento de sua fixação, os resultados alcançados nos exercícios anteriores.

Parágrafo único - Até que seja publicado o ato de que trata o “caput”, o ADE será

calculado  exclusivamente  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho do servidor, observado o limite de 100 (cem) pontos.
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Art. 18 - Fica instituída a Gratificação pelo Cumprimento de Metas Extraordinárias -

GME, com o objetivo de remunerar a contribuição do servidor para o atingimento de

metas extraordinárias.

§ 1º - Consideram-se metas extraordinárias:

I - as ações emergenciais, concentradas ou temporárias, não compreendidas entre

as metas setoriais ou individuais do servidor beneficiado;

II - o desempenho das funções de professor ou instrutor de cursos ou programas de

desenvolvimento promovidos pelo Tribunal de Contas.

§ 2º - As metas extraordinárias devem ser coerentes com as metas institucionais

globais fixadas no Plano Estratégico.

§ 3º - Ficam proibidas outras formas de remuneração do trabalho extraordinário dos

servidores efetivos do Tribunal de Contas, inclusive o pagamento de honorários.

Art. 19 - A GME será paga mensalmente, em valor equivalente ao do TC-01, aos

servidores efetivos indicados no ato do Presidente do Tribunal de Contas que instituir

a respectiva meta extraordinária.

Art. 20 - Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1º de

maio de 2008, será desconsiderado o período para fins de promoção horizontal em

curso até 1º de maio de 2012, iniciando, nesta data, a contagem de novo período

aquisitivo.

Art. 21 - Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1º de

maio de 2009, será desconsiderado o período para fins de progressão em curso até

1º de maio de 2012, iniciando, nesta data, a contagem de novo período aquisitivo.

Art. 22 - Fica reservado o percentual de 10% (dez por cento) dos cargos de Analista

de Controle Externo e de 10% (dez por cento)  dos cargos de Oficial  de Controle

Externo do Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas para o Ministério  Público

junto ao Tribunal.

Art. 23 - Ficam revogados os arts. 4° e 9º da Lei n º 13.770 de 6 de dezembro de

2000 e o parágrafo único do art. 18 da Lei nº 12.974, de 28 de julho de 1998.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ........, de...... de.......)
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Anexo I

Quadro A

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - O Quadro A, a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de

2000, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.3.2012.

Anexo I

Quadro B

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Suplementar

* - O Quadro B, a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro

de 2000, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.3.2012.

Anexo II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - O Anexo II, a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.3.2012.

Anexo III

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Suplementar

* - O Anexo III, a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro

de 2000, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º.3.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº...., de...... de....... de......)

* - O Anexo II, a que se refere o art. 4º da Lei nº...., de... de... de..., foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 1º.3.2012.
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ANEXO III

( a que se refere o art. 5º da Lei nº......, de...... de....... de......)

Anexo V

(a que se refere o art. º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - O Anexo III, a que se refere o art. 5º da Lei nº......, de... de... de..., foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 1º de março de 2012.

ANEXO IV

( a que se refere o art. 13 da Lei nº......, de...... de...... de........)

Valor do ponto do Adicional de Desempenho (R$)

* - O Anexo IV, a que se refere o art. 13 da Lei nº......, de...... de...... de....., foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 1º de março de 2012.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Presidente do Tribunal

de Contas. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.601/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.889/2012

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - para o fornecimento de energia elétrica

residencial aos consumidores que utilizam equipamentos ou tratamentos necessários

a procedimentos terapêuticos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  isento  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e
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Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  o  fornecimento  de  energia  elétrica

residencial aos consumidores que utilizam equipamentos ou tratamentos necessários

a procedimentos terapêuticos.

§  1º  -  Serão  considerados  consumidores  que  utilizam  de  equipamentos  ou

tratamentos necessários a procedimentos terapêuticos os que fizerem uso da energia

elétrica em suas residências para manutenção de aparelhos que mantenham a vida.

§  2º  -  O  benefício  previsto  no  “caput”  deste  artigo  deverá  ser  transferido  ao

consumidor, mediante redução do valor da operação, no montante correspondente ao

valor do imposto.

§  3º  -  Para  poder  fazer  jus  à  redução  mencionada  no  “caput”  deste  artigo,  o

consumidor deverá solicitar a isenção apresentando o atestado médico comprobatório

da enfermidade ou deficiência que o obrigue ao uso de equipamentos ou tratamentos

necessários a procedimentos terapêuticos.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, podendo a Secretaria de Estado

de Fazenda editar normas necessárias à sua execução.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Todo cidadão tem direito de acesso aos benefícios da energia elétrica

como bem essencial à vida, especialmente algumas famílias que fazem uso dessa

energia  de  forma  contínua  e  aumentada  em  decorrência  da  utilização  de

equipamentos ou tratamentos necessários a procedimentos terapêuticos, para manter

a vida com o mínimo de qualidade.

Situação  grave  é  constatada  nas  famílias  que,  como  exemplo,  fazem  uso  da

oxigenoterapia prolongada domiciliar que é capaz de melhorar a qualidade de vida de

pacientes  portadores  de  bronquite  crônica  tabágica  com  insuficiência  respiratória

crônica (IResC), sendo necessários ainda umidificadores, visto que nesse tratamento

o oxigênio queima as narinas causando sangramento e desconforto.

Há que ater ainda que a terapêutica costuma reduzir significadamente o número de

internações, gerando uma redução de custo para o Estado em diversas áreas, além

do benefício para o paciente, mantido em seu ambiente familiar melhorando o ânimo
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pelo  aconchego  junto  aos  familiares  e  evitando  especialmente  as  infecções

hospitalares, que por vezes ocasionam óbito.

Algumas  famílias  compram,  outras  alugam  aparelhos,  visto  que  no  sistema de

saúde o número oferecido é insuficiente, o que ocasiona fila de espera. O valor pago

pela  eletricidade representa  um  ônus significativo  para  a  família  dos pacientes  já

fragilizados pelas enfermidades e pelas despesas delas decorrentes. Este projeto de

lei  propõe  minimamente  buscar  coerência  ao  isentar  o  ICMS  de  suas  contas.

Portanto, é por demais pertinente a isenção do ICMS das tarifas de energia elétrica

que se propõe, conforme consta do texto do projeto.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.890/2012

Acrescenta inciso ao art. 12 da Lei n° 13.515, de 7  de abril de 2000, que contém o

Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescido ao art. 12 da Lei nº 13.51 5, de 7 de abril de 2000, o seguinte

inciso VI:

“VI – pagar tributos devidos com cartão de crédito ou débito, inclusive em caixas

eletrônicos da rede bancária.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Carlos Henrique

Justificação:  Não se  justifica  mais  a  obrigatoriedade de contribuintes  terem  que

levar  dinheiro em espécie para proceder  ao pagamento  de  tributos  estaduais  – a

exceção  a  essa  obrigatoriedade  são  os  contribuintes  que  possuem  conta  em

agências de bancos conveniados com o Estado, que são pouquíssimos. Por outro

lado, é indiscutível que os gestores do serviço público estadual têm a obrigação de

facilitar a vida dos cidadãos, considerando que vivemos na era da internet, que veio

modernizar o acesso a várias ferramentas, incluindo-se o pagamento de contas virtual

e fisicamente. Portanto, o serviço público precisa se modernizar, bastando para isso
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apenas vontade política. Além disso, a proposição tem ainda o condão de reduzir os

níveis  de inadimplência,  fato que poderá aumentar  a arrecadação com o IPVA, o

ICMS, o ITDC e outros tributos que compõem a arrecadação estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.891/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Mestre  Corisco  de

Uberlândia – Ascaumc –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Mestre

Corisco de Uberlândia – Ascaumc –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade tem como finalidade trabalhar e lutar em defesa dos direitos

e interesses dos capoeiristas. Presta assistência social a pessoas carentes, crianças,

adolescentes, jovens, idosos e portadores de necessidades especiais, assim como

promove a união e organização dos capoeiristas.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação de Capoeira Mestre

Corisco de Uberlândia – Ascaumc –, contamos com o apoio dos nobres pares para

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.892/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Semente Esperança, com sede no Município

de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Semente Esperança, com sede

no Município de Araguari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  O  Grupo  Semente  Esperança  tem  como  finalidade  promover  a

arrecadação  de  fundos,  através  de  doações,  promoção  de  eventos  esportivos  e

culturais, de pedágios, vendas de objetos, promoção de eventos, bailes, festivais ou

quaisquer  outras  atividades  lícitas  e  éticas  a  serem  desenvolvidas  pelos  seus

membros e associados, na comunidade em geral, destinados ao apoio à pacientes

com câncer do Município de Araguari.

Diante da importância das ações realizadas pela referida entidade, 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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.893/2012

Altera a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual

de Habitação - FEH -, autoriza o Poder Executivo a transferir créditos e bens imóveis

da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, administrados

pela empresa Minas Gerais Participações S. A. - MGI - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  19.091,  de  30  de  julho  de  2010,  passa  a  vigorar

acrescido dos §§ 2º a 7º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 2º - (…)

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir os bens imóveis, os direitos e

os créditos remanescentes do processo de extinção da Caixa Econômica do Estado

de Minas Gerais - MinasCaixa -, ajuizados ou não, constantes do Anexo I da Lei nº

13.439, de 30 de dezembro de 1999, e administrados pela empresa Minas Gerais

Participações S.A. - MGI - para o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, vinculado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru.

§ 3º - Compete ao FEH a regularização de propriedade para mutuário original e

mutuário titular das unidades habitacionais e imóveis rurais constantes do § 2º deste
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artigo, considerados de baixa renda, com vista a garantir o direito social à moradia, o

pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o direito

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

§ 4º - A MGI fica liberada de suas funções como gestora das unidades habitacionais

e imóveis rurais previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, e

no prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei, repassará ao FEH, com

todos os seus acessórios e pertences, os ativos financeiros e patrimoniais relativos a

essas unidades, com o fim previsto no § 3º desta lei.

§ 5º - Para efeitos da regularização patrimonial das unidades patrimoniais de que

trata  esta  lei,  poderão  ser  consideradas  pelo  gestor  do  FEH,  de  acordo  com  a

avaliação de cada caso, de forma subsidiária, as diretrizes previstas na Lei Federal nº

11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa, Minha Vida.

§ 6º -  Os imóveis  rurais  serão regularizados com fulcro no § 3º  do art.  247 da

Constituição do Estado e demais legislações vigentes.

§ 7º - A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, como

gestora do FEH, para fins de regularização patrimonial das unidades habitacionais e

imóveis rurais previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999,

observará os seguintes critérios:

I - as unidades habitacionais e imóveis rurais serão regularizados para pessoa física

ocupante do respectivo imóvel por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, e

que não possua outra propriedade;

II  -  em  caráter  excepcional,  o  gestor  poderá  avaliar  e  decidir  a  regularização

patrimonial para mutuário pessoa jurídica;

III - os contratos e registros imobiliários serão formalizados, preferencialmente, em

nome do cônjuge do sexo feminino, se for o caso;

IV - fica garantida a participação do interessado, especificamente em relação ao

imóvel  que  lhe  é  pertinente,  em  todas  as  etapas  da regularização do contrato  e

registro;

V  -  considera-se  mutuário  original  aquele  que  assinou  contrato  com  a  extinta

MinasCaixa e que ainda habita a unidade habitacional ou imóvel rural;

VI  -  considera-se  mutuário  titular  aquele  que  habita  atualmente  o  imóvel  na
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condição de terceiro de boa-fé, ou que o adquiriu através de cessão de direitos do

mutuário original ou seus sucessores;

VII - a regularização do imóvel vincula a propriedade pelo período de cinco anos,

ficando vedada qualquer promessa de compra e venda ou cessão de direitos por

parte do mutuário original ou titular.”.

Art. 2º - O parágrafo 3º do art. 8º da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (…)

§ 3º - O subsídio de que trata o § 1º do art. 2º será concedido uma única vez a cada

beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que permita o controle da

concessão, observadas as normas dos respectivos programas.”.

Art. 3º - A Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, passa a vigorar acrescida dos arts.

17 a 20, passando os arts. 17 e 18 a vigorar como arts. 21 e 22, respectivamente:

“Art. 17 - O saldo devedor das unidades habitacionais e imóveis rurais previstos no

Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, será atualizado, observados

os termos originalmente pactuados e os critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se

a atualização do crédito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –

INPC –, a partir da inadimplência contratual, mesmo na ausência de norma específica

prevista em instrumento próprio.

§ 1º - Será concedido desconto sobre o saldo devedor atualizado nos termos do

“caput”, nos percentuais a seguir determinados de acordo com a renda familiar:

I - 99% (noventa e nove por cento) para beneficiários do Programa Bolsa Família;

II - 98% (noventa e oito por cento) para renda familiar de até um salário mínimo;

III - 95% (noventa e cinco por cento) para renda familiar entre um e dois salários

mínimos;

IV - 90% (noventa por cento) para renda familiar entre dois e três salários mínimos;

V  -  85% (oitenta  e  cinco  por  cento)  para  renda  familiar  acima de  três  salários

mínimos.

§ 2º - O mutuário poderá optar pelo pagamento em até 36 parcelas mensais, com

limite mínimo de R$50,00 (cinquenta reais) por parcela.

§ 3º - Nos casos em que o valor de mercado dos imóveis for inferior ao valor do
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saldo devedor atualizado, deverá ser utilizado o valor de mercado.

Art.  18  -  Para  fins  de  regularização  patrimonial  das  unidades  habitacionais  e

imóveis rurais de que trata o Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999,

aplica-se, quando for o caso, o disposto no art. 4º da Lei nº 18.002, de 5 de maio de

2009, e na Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art. 19 - As custas, taxas e emolumentos devidos pelos atos de parcelamento do

solo, averbação de construção, instituição de condomínio, registro da carta de habite-

se,  averbação  e  registro  de  escritura  e  demais  atos  referentes  à  regularização

patrimonial dos imóveis previstos no Anexo I da Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de

1999, serão atribuídos ao FEH quando o mutuário tiver renda familiar inferior a três

salários mínimos ou reduzidos em 90 % (noventa por cento) quando o mutuário tiver

renda familiar superior a três salários mínimos.

Art. 20 - Casos excepcionais não previstos nesta lei serão avaliados e decididos

pelo grupo coordenador do FEH, para fins de regularização patrimonial das unidades

habitacionais e imóveis rurais de que trata esta lei.”.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias,

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  Este  projeto  de  lei  procura  solucionar  a  angústia  de  centenas  de

famílias que ao buscarem a realização do sonho da casa própria, através da extinta

MinasCaixa,  se  viram  no meio  de  um turbilhão  desenhado no  arcabouço  jurídico

público-administrativo que parece insolúvel há mais de duas décadas.

São 984 imóveis, na grande maioria de padrão popular e tratados como realizados,

a  partir  da  Lei  nº  13.439,  de  30/12/99,  dos  quais  607  localizados  em  conjuntos

habitacionais, sendo 400 situados na Região Metropolitana do Vale do Aço e, desses,

286 no Município de Santana do Paraíso.

Comissão Especial desta Casa Legislativa estudou o assunto entre fevereiro e julho

de 2010, com a colaboração de técnicos do próprio Poder Executivo, chegando à

conclusão  de  que  uma  das  soluções  seria  transferir  esses  imóveis,  atualmente
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administrados pela Minas Gerais Participações - MGI -, para o Fundo Estadual de

Habitação, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru, tendo como gestora a Cohab-MG.

Assim,  este  projeto  de  lei,  que  tem  como base  o  Relatório  Final  da  Comissão

Especial da MinasCaixa, publicado no “Minas Gerais” em 8/5/2010, visa assegurar a

regularização patrimonial desses imóveis, através do estabelecimento de uma política

pública  habitacional  sustentável,  sugerindo  critérios  sociais  que  evitem  contendas

judiciais e preservem as prerrogativas legais do Estado.

Certa de contar  com a sensibilidade e a colaboração dos nobres colegas desta

Casa Legislativa, solicito a aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.894/2012

Declara de utilidade pública a Casa Irinéia Lar Doce Lar, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Irinéia Lar Doce Lar, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Em funcionamento desde 27/7/2010, a Casa Irinéia Lar Doce Lar é

uma associação civil beneficente cuja finalidade é a prestação de serviços sociais a

crianças,  através  de  projetos  e  programas,  tendo  em  vista  sua  recuperação  e

proteção nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.895/2012

Dispõe sobre a inserção de orientações para a melhoria da qualidade de vida no
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verso dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - No verso dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde

deverão constar orientações que visem à melhoria da qualidade de vida.

Art.  2º  -  As  informações de que trata o art.  1° des ta  lei  serão elaboradas  pela

Secretaria de Estado de Saúde, incluindo-se, entre outros elementos:

I - os malefícios do fumo e consumo de bebidas alcoólicas;

II - orientações sobre alimentação saudável;

III - orientações para a prática regular de exercícios físicos.

Parágrafo único - É vedada a veiculação nos receituários médicos de qualquer tipo

de propaganda.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A veiculação de orientações básicas para alcançar os imperativos de

uma vida saudável mostra-se um excelente mecanismo de conscientizar a população

dos benefícios que uma boa alimentação pode gerar, bem como a prática regular de

exercícios.

Nos receituários médicos seriam veiculadas importantes orientações que, somadas

a  tratamentos  por  meio  de  medicamentos,  quando  compatíveis  com o  estado  do

paciente,  contribuiriam  para  sua  melhora  e,  igualmente,  na  prevenção  de  muitas

doenças causadas pelo sedentarismo, excesso de peso, prejudiciais ao organismo.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei, que prevê a veiculação

de informações úteis para o aprimoramento da qualidade de vida na parte posterior

de receituários médicos.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 701/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.896/2012

Determina  que  no  mínimo  10%  (dez  por  cento)  dos  empregos  oferecidos  por

pessoas jurídicas com fins lucrativos que tenham sido beneficiadas por incentivo ou
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isenção fiscal outorgada pelo Estado sejam reservados a pessoas que procuram o

primeiro emprego.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito privado beneficiadas, diretamente ou por

meio  de  consórcio,  por  incentivo  ou  isenção  fiscal  instituída  pelo  Estado  devem

reservar no mínimo 10% (dez por cento) dos empregos que oferecem a pessoas que

procuram o primeiro emprego.

Parágrafo único - Entende-se por primeiro emprego aquele cujo postulante não tem

experiência profissional comprovada pela Carteira de Trabalho e Previdência Social

ou por contrato de prestação de serviços.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará às pessoas jurídicas de

que trata o art. 1º a perda do respectivo benefício fiscal.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Entre  a  fase  de  capacitação e  a  entrada no mercado de trabalho,

existe  um  grande  óbice  à  inserção  social  do  trabalhador:  a  falta  de  experiência

profissional.  Algumas  empresas  entendem  que  tal  experiência  é  um  requisito

essencial para a contratação do trabalhador. Entretanto, muitas vezes, o período de

experiência  e  os  programas  de capacitação  interna  são suficientes  para  inserir  o

trabalhador na dinâmica laboral.

O objetivo deste projeto é, portanto, proporcionar às pessoas que não possuem

nenhuma experiência sua inserção no mercado de trabalho, visto que a inexperiência

não  pode  ser  confundida  com  a  incompetência  do  trabalhador  para  executar

determinado  tipo  de  serviço  e  que,  para  superar  tal  situação,  existem  diversos

mecanismos que podem ser utilizados, como a adoção de programas de treinamento.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.897/2012

Torna obrigatório que os estabelecimentos que comercializam refeições no Estado

informem o valor nutricional dos alimentos servidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  refeições  no  Estado

obrigados a informar o valor nutricional das refeições constantes em seus cardápios.

Art. 2º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° terão o prazo de seis meses

contados da data de publicação desta lei para se adequarem às suas disposições.

Art.  3º  – A fiscalização do cumprimento  do  disposto nesta lei  ficará  a cargo da

Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  a  aplicação  de

penalidades a serem regulamentadas por decreto da Secretaria de Estado de Saúde.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  obesidade  vem  aumentando  de  forma  assustadora  em  todo  o

mundo,  atingindo  jovens  e  adultos.  Considerada  um  problema de  saúde  pública,

sujeita o indivíduo a uma série de doenças como as cardiovasculares e a diabetes,

entre outras direta ou indiretamente relacionadas ao excesso de peso.

As doenças relacionadas à obesidade e ao acúmulo de peso têm preocupado as

autoridades  em  todo  o  mundo.  Exemplo  dessa  preocupação  foi  a  realização  da

Assembleia Mundial  de Saúde,  que aprovou a “Estratégia Global  de Alimentação,

Atividade Física e Saúde”, que prevê uma série de objetivos concernentes à melhoria

da qualidade de vida através da atividade física e da boa alimentação.

Entretanto, muitas vezes a parcela da população que precisa de se alimentar fora

de  casa,  durante  o  período de trabalho  ou  simplesmente  a  passeio,  não  recebe

informações suficientes sobre o alimento que estão consumindo. A não prestação de

informações, por parte do fornecedor, faz com que o consumidor ingira alimentos sem

saber  sequer  a  quantidade  de  calorias  que  está  ingerindo,  muito  menos  outras

propriedades nutricionais dos alimentos como vitaminas, minerais, gorduras totais etc.

Essa ausência  de  informação colabora  para  a ingestão  de alimentos  gordurosos,
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calóricos e pobres em nutrientes necessários para a saúde.

A veiculação  das  propriedades  nutricionais  dos  alimentos  mostra-se  necessária

para que o consumidor possa, portanto, selecionar melhor os alimentos que deseja

consumir.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.898/2012

Declara de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência 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  Ass ociação  Transformar  de

Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência Social.

Em funcionamento desde 2008, a Associação Transformar de Assistência Social é

uma  entidade  sem  fins  lucrativos  que  atua  na  promoção  da  assistência  social

prioritariamente a crianças e adolescentes, nos termos da Lei nº 8.069, de 1990.

A Associação  promove  e  apoia  iniciativas  que  buscam,  entre  outros  objetivos,

garantir às crianças e adolescentes acesso à educação gratuita, à cultura e à saúde.

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.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.899/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Mundial  de  Boxe  –  LMB  –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Mundial de Boxe – LMB –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Doutor Viana

Justificação: A Liga Mundial de Boxe – LMB –,  com sede no Município de Belo

Horizonte, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, de caráter social

esportivo amador e profissional, sem fins lucrativos.

Essa importante associação esportiva tem por finalidades proporcionar aos seus

associados meios direcionais de caráter social desportivo, cultural e cívico; difundir a

prática do boxe e outros esportes de luta entre associados, oferecendo os meios para

o aprimoramento físico, técnico e mental; e cultivar, praticar e desenvolver atividades

sociais, educacionais, recreativas, culturais, cívicas, assistenciais, de benemerência,

esportivas  e  de  educação  física,  em  todas  as  suas  modalidades,  entre  outras

finalidades.

- 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 2.900/2012

Dispõe sobre a criação, pelo Poder Executivo Estadual, de serviço telefônico para a

orientação sobre a gravidez precoce e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria Estadual de

Assistência Social, a criação de serviço telefônico para a orientação sobre gravidez

precoce, no território do Estado, nos termos desta lei.

Parágrafo único - Entende-se como gravidez precoce a gravidez na adolescência,

que  o  Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente  -  ECA -  considera  como o  período
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compreendido entre os doze e os dezoito anos de idade.

§ 1º - O número do telefone a ser divulgado deverá estar sempre acompanhado dos

seguintes dizeres: “Oriente-se sobre a gravidez precoce: ligue ...”.

§ 2º - O número do telefone deverá estar sempre disposto de forma clara, de fácil e

imediata visualização em:

I - todas as unidades da administração pública do Estado, inclusive a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado;

II - todas as unidades da administração pública do Estado localizadas no território

do Estado;

III - todas as unidades da administração pública da União localizadas no território do

Estado;

IV - quadros de avisos dos edifícios comerciais, de serviços e residenciais;

V - todos os elevadores dos edifícios comerciais, de serviços e residenciais;

VI - painéis internos, envidraçados ou não, dos ônibus das linhas interestaduais;

VII - todas as estações de trem e de metrô.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: Um dos maiores problemas sociais que enfrentamos hoje é a gravidez

precoce. O aumento desse tipo de gravidez tem sido alarmante. Esse é um drama

que  atinge  muitos  países,  mas  com  repercussão  mais  crítica  nos  menos

desenvolvidos.  Com  isso,  agrava-se  a  situação,  porque  é  nesses  países  que  o

sistema de saúde, o nível de informação e a assistência às adolescentes grávidas

são precários.

Um dos princípios básicos para evitar tal situação é a informação aos adolescentes

sobre o significado e as consequências desse tipo de gravidez, a fim de evitá-lo.

A  adolescente,  ao  engravidar  de  forma  não  planejada,  muitas  vezes  por

imaturidade, submete-se a riscos extremos, para si e seu filho. Muitas vezes, ela não

dispõe de condições fisiológicas e emocionais para ter uma gestação segura. Isso
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pode gerar problemas, entre eles o parto prematuro.

Esse  quadro,  sem  dúvida,  é  um  sério  problema  social,  demandando  medidas

efetivas, que devem abarcar todos os setores, mais particularmente a administração

pública.  Dar  suporte  à  jovem  em  situação de  gravidez precoce  é  uma obrigação

inegável  do  poder  público,  assim  como  promover  de  forma  sistemática  ações

esclarecedoras, com campanhas amplamente difundidas nos meios de comunicação.

Muitas vezes, essas adolescentes, quando proveem de famílias desestruturadas,

ficam completamente abandonadas e carentes de informações elementares sobre a

gravidez.

Ciente  desse  quadro,  apresento  este  projeto,  cuja  intenção  é  promover  ampla

divulgação, em unidades da administração pública, edifícios comerciais, estações de

trem  e  metrô,  do  serviço  telefônico  criado  para  que  essa  jovem  disponha  de

informações adequadas, para o acompanhamento e possível ajuda em sua gestação.

Entendo  que  a  aprovação  deste  projeto  auxiliará  aquelas  que  se  encontram

socialmente desamparadas, e, com o apoio e a votação favorável dos meus nobres

pares, teremos um grande avanço na nossa sociedade mineira.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.901/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  instalação  de  coletores  de  chorume  nos

caminhões de lixo que transitam por vias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Torna-se obrigatória a instalação de coletores de chorume nos caminhões

de lixo que transitam por vias públicas estaduais.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A decomposição do material orgânico, como é o caso dos restos de

alimentos, forma o chorume. Esse caldo escuro e ácido se infiltra no solo. Quando em

excesso, esse líquido pode atingir as águas do subsolo (os lençóis freáticos) e, por

consequência, contaminar as águas de poços e nascentes.
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O  chorume  é  o  maior  problema  ambiental  associado  à  operação  e  ao

gerenciamento de aterros sanitários, por causa da considerável poluição que pode

causar em contato com o solo, águas superficiais e subterrâneas. O problema surge

quando o aterro opera sem uma adequada impermeabilização das paredes e fundo e

sem um eficiente sistema de coleta e tratamento do chorume antes da sua destinação

final.

Entretanto, não é apenas nos aterros que se pode dar o processo de exposição do

material;  os  caminhões  sem  uma devida  impermeabilização  acabam  por  expor  o

material.  Para  evitar  problemas  de  contaminação e  assegurar  a  higiene das  vias

públicas, os caminhões que transportam o lixo deverão,  no prazo de um ano, ser

equipados com coletores de chorume.

A  responsabilidade  constitucional  por  tal  coleta,  transporte  e  destino  é  dos

Municípios,  que  em  muitos  casos  utilizam  vias  públicas  estaduais  para  o

deslocamento. O projeto em tela protegerá nossas rodovias e será uma forma de

incentivo às cidades para a instalação dos coletores.

Esperamos o apoio e a consequente aprovação por essa colenda Casa do projeto

de lei apresentado.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.902/2012

Institui o Dia Estadual do Açougueiro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Açougueiro,  a  ser  comemorado

anualmente na segunda-feira de Carnaval.

Parágrafo único – As comemorações alusivas ao Dia Estadual do Açougueiro serão

estendidas a todos os trabalhadores nas indústrias de carnes, derivados, frios, casa

de carnes e congêneres do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  A  valorização  do  trabalho  e  do  trabalhador  passa  por  algumas
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iniciativas do próprio poder público que devem ir além dos reajustes de salários e

medidas políticas seculares.

O engrandecimento do trabalho também deve ser alvo de medidas culturais que

difundem  informações  e  de  um  consequente  maior  conhecimento  por  parte  da

população não apenas dos riscos inerentes a determinado trabalho, mas também das

perspectivas de uma aproximação da realidade do que ele representa.

Assim,  o  açougueiro,  que  não  é  um  profissional  diplomado,  mas  que  tem

conhecimento adquirido de forma empírica, merece nosso olhar de incentivo. Como

canta Zé Britto: “Me chamam de açougueiro; Eu sei; O que é que eu posso fazer?

Gosto é de carne peregrina; Canivete, navalha, faca ou facão; A carne inteira grita;

Quando eu meto a mão; Açougueiro é minha profissão.”

Partindo dessa lógica, se faz necessária a iniciativa da criação de uma data no

calendário oficial do Estado para promover e divulgar o Dia do Açougueiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.490/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Vale pelos  crescentes investimentos realizados em

Minas  Gerais  e  por  considerar  o  Estado  seu  principal  fornecedor  no  Brasil.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 2.491/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Escola  de  Governo  Professor  Paulo  Neves  de

Carvalho, da Fundação João Pinheiro, pelo seu 20º aniversário.

Nº 2.492/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a estudante Mariana Silva Vilas Boas pela aprovação no

curso  de  Medicina  em  11  instituições  do  País.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Educação.)

Nº 2.493/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Marias pelos 49 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.494/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada
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manifestação de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pelos 59 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.495/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. John Reginald Cotrin, fundador de Furnas e seu primeiro

presidente,  reconhecido  nacional  e  internacionalmente  como  protagonista  e

incentivador do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. (- À Comissão de Minas

e Energia.)

Nº  2.496/2012,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Subten. BM Marcos Antônio Braz e ao Sd. BM Vinícius

de Mesquita Oliveira, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de

Janeiro,  pela  coragem,  abnegação  e  bravura  durante  o  salvamento  de  Vander

Soriano de Oliva, ocorrido em janeiro deste ano, por ocasião do transbordamento do

Ribeirão Arrudas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.497/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a melhoria das atuais condições de

trabalho e baixa remuneração dos profissionais de saúde do Hospital Infantil  João

Paulo  II,  principalmente  dos  pediatras.  (Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva.  Anexe-se  ao  Requerimento  nº

2.334/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 2.498/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a família do Sr. Aroldo Tourinho pelo centenário de seu

nascimento. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.499/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Direção e a Coordenação Pedagógica do Colégio São Paulo

da Cruz pelos 60 anos da chegada dos padres passionistas ao Barreiro e 50 anos da

criação desse colégio em Belo Horizonte. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.500/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana pedido de informações sobre  a

pesquisa "Censo do Transporte",  realizada em Ribeirão das Neves, e de cópia da

referida pesquisa.

Nº 2.501/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Transportes pedido de informações sobre os 60 ônibus novos que a

empresa Transimão comprometeu-se a entregar até dezembro de 2011 para Ribeirão

das Neves, sobre a extensão da linha de ônibus desse Município até a área hospitalar

de  Belo  Horizonte  e  sobre  a  implementação  do  monitoramento  via  satélite  do

transporte da região metropolitana.

Nº  2.502/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa  pedido  de  informações  sobre  a  ruptura  da  rede  de

fornecimento de água da Rua Laura Carneiro Soares, no Bairro Buritis, nesta Capital.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Questão de Ordem

O Deputado Anselmo José Domingos -  Sr.  Presidente,  prezados colegas, vimos

arrastar-se, nos últimos dias, uma situação que poderia ter-se tornado um imbróglio

jurídico aqui em Minas Gerais,  relativamente ao futebol.  Num trabalho muito bom,

investigativo, do nosso colega Deputado João Vítor Xavier, verificou-se que o Clube

Atlético Mineiro fez um contrato comercial com a empresa que gerenciará o Estádio

Independência.  Com  a  intervenção  do  Ministério  Público,  da  Advocacia-Geral  do

Estado,  com a compreensão de todas as partes  do futebol  mineiro,  tivemos uma

solução  muito  positiva  na  última sexta-feira,  quando,  numa reunião  do  Ministério

Público, com todos os interessados, chegou-se à conclusão de que aquele contrato

era legal e que atende aos interesses do futebol mineiro. Assim, não se arrastou a

questão para as vias judiciais ou outros caminhos que, com o tempo, poderiam trazer

grandes prejuízos para o futebol, esporte preferido dos mineiros, ou afetar o uso do

Estádio  Independência.  Por  sinal,  o  governo  do  Estado  está  de  parabéns  pelo

investimento  de  aproximadamente  R$130.000.000,00  que  fez  nesse  estádio,  que

ficou belíssimo, excelente para a prática do esporte e em ótimas condições para nós,

que somos torcedores e frequentadores. Então, quero parabenizar a Advocacia-Geral

do Estado, o Ministério Público Estadual, os clubes mineiros, a federação e todos os

que contribuíram para uma solução pacífica para esse episódio, após a conclusão de

que se deve fazer apenas alguns pequenos ajustes, não uma grande mudança ou
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mesmo uma disputa judicial. Parabéns a todas as entidades que participaram dessa

discussão, com a cabeça fria e tranquilidade.

Oradores Inscritos

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

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

público presente, mineiros que dos quatro cantos de Minas Gerais nos acompanham

pela TV Assembleia, boa tarde. O motivo que me traz a esta tribuna é muito nobre.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, antes de V. Exa.

entrar no assunto, gostaria  de expressar  minha alegria em vê-lo tão bem. Fomos

todos surpreendidos com o acidente que V. Exa. sofreu no Norte de Minas e nos folga

vê-lo tão bem, até porque, como o Deputado mesmo disse, o veículo teve perda total.

Mas agradecemos a Deus por sua vida e pela vida do seu assessor, que também não

teve ferimentos. Sabemos que, lamentavelmente, corremos riscos, ao transitarmos

pelo  Estado,  ainda  mais  V.  Exa.,  que  tanto  viaja  pelo  Norte  de  Minas.  Portanto

agradecemos a Deus por V. Exa. estar tão bem, dando continuação a seu trabalho,

representando tão bem o povo de Minas Gerais nesta Casa e a nós, parlamentares,

na Mesa da Assembleia Legislativa. Estou alegre em vê-lo assim.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado João Leite. De fato, quero

agradecer  a nova oportunidade que me foi  dada.  É a segunda vez que sofro um

acidente muito grave. Na minha infância, aos 5 anos de idade, caí em um tacho de

sabão, tendo sofrido queimaduras por todo o corpo; fui praticamente desenganado

pelos  médicos. Mas minha mãe,  mulher  de muita fé,  fez uma promessa a Nossa

Senhora Aparecida, e não só sobrevivi, como também não tenho no corpo nenhuma

cicatriz de queimadura.

No último sábado, passei por outro acidente muito grave: um Pálio que vinha em

direção contrária  à do meu carro,  ao se aproximar  de nós,  entrou na contramão;

tentamos desviar, mas não deu tempo, e a caminhonete em que estávamos eu e meu

assessor, Romeu, capotou por diversas vezes e caiu em uma perambeira. Do carro,

realmente nada sobrou; foi perda total ou “PT”, como diz o companheiro João Leite.

Mas nem eu nem o Romeu tivemos um simples arranhão. Ou seja, realmente foi um

milagre,  foi  a  mão de Deus!  Assim, neste momento quero agradecer  a Deus e à
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nossa  protetora  maior,  Nossa  Senhora  Aparecida.  Também  quero  agradecer  os

milhares de mensagens que as pessoas me enviaram no final de semana, e ainda

estão enviando por “e-mail”, Facebook e Twitter.

Deputado Carlin Moura, houve preocupação muito grande das pessoas de nossa

região  que  valorizam  o  que  fazemos.  Costumo  dizer  que  a  grande  imprensa,  o

Ministério  Público  e  algumas  pessoas deveriam olhar  um pouco mais  para  saber

como é a vida de um parlamentar que dá assistência às suas bases. Nós ficamos

aqui às terças-feiras, às quartas-feiras e às quintas-feiras e, nas sextas-feiras, nos

sábados e nos domingos, não paramos, sem tempo para dormir, porque visitamos as

bases. Eu mesmo, Deputado João Leite, rodo 10.000km todo mês, pois cubro e dou

assistência a 93 cidades. Dificilmente há mês em que não visito uma das cidades

onde recebi apoio. Vou lá para participar de reuniões, colher reivindicações da base,

realizar audiências públicas, enfim, acompanhar tudo de perto. E sei também que a

grande maioria dos parlamentares desta Casa, se não a totalidade, faz o mesmo:

trabalha e dá assistência às suas bases. Mesmo assim, muitas vezes o Parlamento é

visto de forma distorcida, porque o que a grande imprensa divulga é que nesta Casa

não se trabalha, que Deputado não trabalha e ganha muito. Mas isso é uma grande

mentira, porque nós trabalhamos, damos assistência, visitamos as bases, para saber

dos seus problemas.  O Deputado hoje é tudo para suas bases:  é parlamentar,  é

homem da lei, é assistente social, enfim, ele é tudo. O parlamentar tem de fazer de

tudo: receber reivindicações, que pessoas que vivem no conforto de um gabinete nem

imaginam. Elas não podem imaginar o que o parlamentar passa nas bases, como é o

seu dia a dia, o sofrimento pelo qual tem de passar para atender ao eleitor.  Isso

porque,  a  partir  do  momento  em que se  assume um mandato,  passa-se  a  ter  a

inerente responsabilidade pelo sofrimento da comunidade, que não tem água, que

não  tem  ambulância,  que  precisa  que  uma ponte  seja  construída,  que  não  tem

calçamento na rua. Enfim, o parlamentar passa, no dia a dia, por tudo isso, corre

atrás dos recursos necessários. Além de fiscalizar, de criar leis, a função do Deputado

que visita as bases é praticamente a de um “faz-tudo”, que está ali, no dia a dia, para

resolver coisas que muitas pessoas nem imaginam.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Paulo  Guedes,  nós
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também ficamos bastante apreensivos quando soubemos da notícia da tragédia que

ocorreu  com  V.  Exa.  e  com  o  motorista.  Fiquei  muito  apreensivo  especialmente

quando vi  as fotos do veículo,  em tal  situação. Mas,  graças a Deus, V.  Exa.,  um

homem iluminado, forte, sobreviveu. Então, ficamos tranquilos assim que soubemos

que V. Exa. e o motorista encontravam-se bem. V. Exa. é um exemplo da força do

homem do Norte de Minas,  do trabalhador,  homens e mulheres, que são fortes e

guerreiros.

Por diversas vezes, tive oportunidade de acompanhar V. Exa. para participar de

diversas audiências públicas, sempre defendendo interesses importantes do povo do

Norte de Minas, de Montes Claros, Manga, Matias Cardoso, Francisco Sá, enfim, de

diversas cidades.  Sou testemunha ocular de que V.  Exa.  é um grande Deputado,

trabalhador árduo, que acorda cedo, que roda as estradas, que não tem medo de

enfrentar  a  labuta.  Ficamos  felizes,  Deputado,  por  V.  Exa.  estar  vivo,  bem,  com

saúde. V. Exa. é um homem de sete vidas, terá muito pela frente, temos certeza, e é,

especialmente, esse homem que trabalha a favor do Norte de Minas, mostrando as

dificuldades. Esse acidente mostrou que precisamos, muito, melhorar a infraestrutura

do nosso transporte no interior  do Estado,  nas nossas rodovias, tanto as federais

como as estaduais. Precisamos melhorar, como por exemplo mostra V. Exa., como

defensor árduo, a ligação de Manga com Matias Cardoso, a construção da ponte,

para que o povo não continue sofrendo naquela balsa cara da travessia.

Esse acidente veio mostrar que V. Exa. é um exemplo de trabalho e dedicação.

Ficamos muito felizes e agradecemos muito a Deus pela sua saúde e por V. Exa.

estar aqui, são como um coco. É o que V. Exa. merece. O nosso abraço, e sucesso

na sua caminhada e jornada.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  já  o

cumprimentei  hoje,  prestei-lhe  nossa  solidariedade.  Louvo a  Deus  pela  sua  vida.

Estava aqui pensando que com certeza sua missão é muito importante e continua. Se

não fosse para continuar, realmente V. Exa. teria deixado de existir naquele momento.

A sua vida e o seu trabalho parlamentar são extremamente importantes para o povo

de Minas Gerais, por isso V. Exa. continua vivo, mais vivo que nunca, bem, saudável -

V. Exa. e seus assessores. Quero cumprimentá-lo e louvar a Deus por essa outra



100
____________________________________________________________________________

graça, aos 5 anos, e agora novamente. Isso nos alegra muito o coração.

Gostaria de lembrar que a nossa Comissão de Segurança Pública fará um fórum

técnico sobre segurança nas estradas, segurança no trânsito, violência no trânsito, e

quero convidar toda a Casa para participar. Muitas vezes o motorista não tem culpa

alguma, e acontece um problema sério, como uma imprudência, uma ultrapassagem

malfeita, desobedecendo a lei de trânsito, o que pode ocasionar muitas mortes. Então

queremos registrar que a Comissão de Segurança Pública já está trabalhando para

termos esse fórum técnico este ano.

Encerrando,  Deputado  Paulo  Guedes,  peço  licença  para  registrar  um  fato,  um

assunto diferente da sua fala.  Como estou inscrita  para falar  e não será possível

chegar à minha vez hoje, queria registrar que hoje, em Brasília, a Prefeita de Betim,

Maria do Carmo, a Prefeitura de Betim e a ex-Secretária Conceição Rezende estão

recebendo  um  prêmio  de  gestão  participativa.  O projeto  municipal  de  negociação

permanente do SUS, iniciado em 2009, ficou em primeiro lugar no Prêmio Inova SUS

e receberá um prêmio de R$150.000,00 para ser aplicado exatamente na área de

saúde.  É o  trabalho da Prefeitura  de  Betim  em consonância  com o Ministério  da

Saúde. Mais uma vez quero parabenizar toda a equipe de Betim, a equipe do SUS,

da saúde.

Deputado Paulo Guedes, o nosso abraço, a nossa solidariedade e a nossa alegria

por V. Exa. estar bem conosco nesta Casa.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputada. Já há mais dois Deputados

querendo falar, mas antes gostaria de lembrar que quinta-feira haverá uma audiência

pública em Janaúba para tratar dos problemas do assentamento de reforma agrária,

em que estará presente o Sr. Carlos Calazans. Na quinta-feira, em Janaúba, e na

sexta-feira, em Manga. Os dois Deputados aos quais concederei a palavra agora -

Deputado  Luiz  Henrique  e  Deputada  Liza  Prado,  nossa  companheira  -  estarão

conosco nessas duas cidades. A Deputada Liza Prado já fez um sucesso danado, o

povo de Manga está apaixonado, e estou até com medo de perder meus votos em

Manga. Ela presidiu lá uma audiência pública e exigiu um TAC, que foi feito na hora.

Primeira  audiência  com  resultado  imediato,  em  que  foram  baixados  os  preços

abusivos das balsas, monopólio do Prefeito e do Presidente da Câmara, que estão
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usando as balsas do Rio São Francisco. A Deputada Liza Prado e o Deputado Carlin

Moura chamaram o Ministério Público e resolveram a parada, juntamente conosco.

Quero agradecer e conceder aparte à Deputada Liza Prado. Manga a receberá de

volta sexta-feira, de braços abertos.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Eu é que agradeço, Deputado Paulo Guedes.

Se não fosse pelo pedido e pela preocupação que V. Exa. tem com toda a região do

Norte, se V. Exa. não fosse um Deputado atuante, eu não teria como presidir uma

comissão tão eficiente. O mesmo ocorreria se as pessoas não tivessem colaborado -

a Prefeitura, a Câmara, a Justiça, principalmente o Ministério Público e os donos das

balsas, e o Deputado, que se preocupa muito com seu povo. Estarei muito honrada

em poder presidir  novamente a comissão. Certamente vamos tentar resolver mais

dois problemas da região Norte.

E fico muito feliz em saber que V. Exa. é uma pessoa resistente e brava, que foi

iluminado por Nossa Senhora Aparecida. V. Exa. foi uma vítima das nossas estradas,

que têm constantemente derramado o sangue do povo mineiro. Percebemos que V.

Exa. saiu ileso. Que Deus continue iluminando seus passos para que possamos lutar

pelas pessoas que mais precisam. Conte comigo. Que Deus o abençoe sempre e que

tenhamos muita saúde para lutar pelo nosso povo, tão sofrido, que tem perdido suas

vidas, com as famílias vitimadas, que choram seus filhos e suas filhas.

Tenho certeza de que o nosso trabalho não é em vão. Portanto que Deus o ilumine.

Fico feliz por V. Exa. estar aqui. Desejo isso também a outra pessoa que sofreu um

acidente não nas nossas estradas, mas no trânsito, como disse a Deputada Maria

Tereza Lara. O nosso Secretário de Defesa Social Lafayette Andrada foi atropelado

no Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoá-lo. Espero que se recupere rápido, até

porque  Uberlândia  já  está  no  34º  lugar  em  mortes  violentas.  Então  há  muitos

problemas na área de segurança. Que Deus dê muita saúde ao Lafayette para que

retorne logo à ativa. Ele possui uma equipe competente, e espero que esteja ótimo.

Portanto continue comigo. Que Deus o ilumine. Que bom vê-lo aqui inteiro, sem

nenhum arranhão. Que Deus sempre o abençoe.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Exmo. Sr. Deputado Paulo Guedes, é com

grande satisfação que estou aqui hoje fazendo-lhe um aparte. Vejo que V. Exa. saiu
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ileso de um gravíssimo acidente. Fiquei extremamente preocupado quando li que V.

Exa. havia sofrido esse acidente. Fico feliz em saber que já está em atividade.

Está aqui ao meu lado o Deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Tadeu Martins

Leite,  lembramos que,  no ano passado,  V.  Exa.  foi  Presidente de uma Comissão

constituída para examinar uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo

Deputado Paulo Guedes - aliás, da qual eu era o relator - para a instituição Dia dos

Gerais.  Deputado  Paulo  Guedes,  espero  que  Deus  continue  iluminando  os  seus

caminhos para que continue trabalhando e honrando o Norte de Minas como o vem

fazendo na Assembleia.

Gostaria  de  lembrar  que,  nesta  semana,  está  sendo  comemorado  em  Montes

Claros o centenário do Dr.  Aroldo Tourinho,  que é baiano,  mas exerceu sua vida

profissional como médico em Montes Claros, onde criou seus filhos Raimundo, Layce,

Aroldinho e  Henrique.  Ele  foi  Vereador  atuante  em Montes Claros  e  fundador  do

Hospital Aroldo Tourinho, da Fumai. Estamos comemorando o centenário do Aroldo

Tourinho e lembrando que V. Exa. está aí firme, forte e vivo, trabalhando juntamente

conosco. Parabéns, Deputado Paulo Guedes!

O Deputado Paulo Guedes* - Lembramos a todos que o Hospital Aroldo Tourinho

presta um grande serviço não só a Montes Claros, mas também aos 93 Municípios do

Norte de Minas e ao Sul da Bahia, possui  uma equipe de profissionais  altamente

competentes. Temos feito um grande esforço para retirar o hospital da crise. Nestes

dias solicitaremos mais uma audiência com o Ministro da Saúde. Aliás, quero contar

com  o  apoio  de  Exa.  e  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  para  conseguir  mais

recursos para o Hospital Aroldo Tourinho.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  (em  aparte)*  -  Caro  amigo  Deputado  Paulo

Guedes, quero também demonstrar a minha alegria por V. Exa. estar bem. Sei quanto

V. Exa. trabalha. Já nos encontramos várias e várias vezes nas estradas do Norte de

Minas. Graças a Deus V. Exa. foi criado com pequi, carne de sol e farinha do Norte de

Minas.  Por isso está aí são,  salvo e forte.  Isso que é importante para todos nós.

Precisamos  ter  realmente  muito  cuidado  com  as  nossas  estradas,  estaduais  ou

federais, que estão muito deficientes e perigosas.

Gostaria  de  lembrar  também  que,  juntamente  com  o  Deputado  Luiz  Henrique,
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solicitei  uma audiência pública para discutir  a  situação da BR-251,  em que estão

ocorrendo  acidentes  graves,  em  virtude  dos  buracos  que  nela  existem.  É  bom

salientar isso.

Deputado  Paulo  Guedes,  quero  parabenizá-lo  e  felicitá-lo.  Desejo-lhe  “muitas

vidas”.  O  Deputado Carlin  Moura  disse  que  deseja  mais  sete  vidas  para  realizar

várias coisas. Tenho a certeza de que ele falou sobre mais vidas com saúde, e não

com acidentes. Parabéns, um abraço e muita saúde!

O Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva  (em aparte)  -  Deputado Paulo  Guedes,  quero

saudá-lo nesta tarde e dizer da nossa satisfação de tê-lo aqui conosco vivo, são e

aguerrido.  Além disso,  quero dar testemunho do trabalho que realiza nesta Casa.

Quando  V.  Exa.  inicia  a  sua  oração  falando  da  fé  que sua  mãe tem  em  Nossa

Senhora da Aparecida, da sua vida e luta, vemos que é um Deputado determinado,

trabalhador  e  incansável.  O  seu  retorno  nos  dá  muita  tranquilidade,  alegria  e

renovada esperança na continuação do seu trabalho. Parabéns!

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  muito  obrigado.

Agradeço, mais uma vez, a solidariedade dos meus amigos, companheiros, eleitores

e parceiros,  que enviaram milhares de mensagens em razão desse fato ocorrido.

Graças a Deus estou aqui  mais  forte do  que nunca para  continuar  a  jornada de

defender o nosso povo e a nossa região. Agradeço ao Sr. Presidente e a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  –  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, boa tarde. Esta é a primeira

vez, este ano, que uso a tribuna. Tratarei de alguns assuntos. Falarei novamente do

perigo dos acidentes ocorridos na rede elétrica da Cemig, especialmente na região

Sul de Minas, e de educação.

Antes, Sr. Presidente, quero parabenizar a empresa Furnas, que completa hoje 55

anos  de  existência.  Há  55  anos  o  ex-Presidente  Juscelino,  por  decreto,  criou  a

empresa Furnas Centrais Elétricas, que mudou o nosso país, a nossa história e muito

especialmente a região Sul de Minas, as cidades do Centro-Sul e do Centro-Oeste

mineiro. São 35 cidades que tiveram suas áreas alagadas. Hoje, passados muitos
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anos da inundação, da criação do grande Lago de Furnas, a população convive bem

com  o  lago  que  foi  gerado.  Entretanto,  houve  muito  sofrimento,  muito  prejuízo,

econômico, financeiro e cultural, para toda a região.

Nossa região, uma das mais belas do País, com excelente clima e muita água, tem

hoje no Lago de Furnas um grande diferencial, de qualidade de vida, até. Gostaria de

cumprimentar Flávio Decat, Presidente da Furnas Centrais Elétricas, funcionário de

carreira.  Ele  iniciou  a  vida  profissional  ainda  jovem,  em  Furnas.  Na  pessoa  do

Presidente Flávio Decat quero também parabenizar todos os servidores, funcionários

que trabalharam e ainda trabalham nessa empresa. Furnas é uma grande parceira na

região, ainda tem muito a avançar, mas os Prefeitos, os agentes econômicos e o povo

da região veem em Furnas um grande futuro, um grande potencial e uma grande

parceria.

Sr. Presidente, mudando de assunto, quero também falar do acidente com a rede

elétrica da Cemig, não o de Bandeira do Sul, mas o de Muzambinho. No domingo,

cerca de 13 horas, a cidade foi sacudida por um gravíssimo acidente. Um cabo da

rede de alta-tensão caiu sobre uma família de trabalhadores, a família do Sr. Carlos,

que trabalha  com “vans”.  Infelizmente,  a família  ficou  muito ferida,  e  a  D.  Glória,

matriarca, acabou perdendo a vida com um choque elétrico de mais de 8.000V. O Sr.

Carlos e sua filha estão internados, no Hospital João XXIII, até hoje. Em virtude da

violência, da intensidade do choque elétrico, o Sr. Carlos teve de amputar as duas

pernas.

A filha dele também está em estado bastante grave, que requer muita atenção.

Ficamos  estarrecidos,  porque  o  acidente  aconteceu  em  um  domingo  comum  e

tranquilo, em um local onde não havia carnaval. Portanto, Deputado Rogério Correia,

não  havia  serpentina  alguma  para  ser  responsabilizada  e  criminalizada  pelo

acontecido. A rede se rompeu.

Deputada Rosângela, a população já havia denunciado por duas vezes a queda do

mesmo cabo,  no  mesmo lugar.  A empresa  terceirizada  -  porque  agora  a  Cemig

terceirizou tudo - ia lá, olhava para cima e dizia que estava tudo normal, que o cabo

de  energia  elétrica  estava  bom  e  que  era  assim  mesmo.  E  assim,  infelizmente,

aconteceu um acidente gravíssimo, que deixou a população atônita.
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Estive no velório e no enterro da D. Glória e senti a dor e a revolta de todos, pois

isso já havia acontecido. O mesmo cabo já se havia rompido no mesmo poste, no

mesmo lugar, na região central da cidade de Muzambinho. Já estou até conhecendo

um pouco da rede elétrica de tanto andar por aí olhando. Percebi que o cabo da rede

elétrica de Muzambinho é idêntico ao que existia em Bandeira do Sul: inadequado,

com características de cabos rurais, não é isolado, sequer protegido. Ele caiu e ficou

por mais de um minuto energizado.

Estive lá, e a população me contou que, da outra vez que o mesmo cabo caiu no

chão, as pessoas mesmas improvisaram uma barreira para que ninguém se ferisse:

desviaram  o  trânsito  e  colocaram  obstáculos  nas  ruas,  até  que  a  empresa

terceirizada, que fica em Alfenas, a mais de 100km, pudesse ser avisada depois de

horas e horas, pelo tal 0800, e conseguisse chegar à cidade. Havia acontecido um

acidente e,  ainda assim, o atendimento ainda queria  que a pessoa fosse olhar  o

número do relógio... Não tem um funcionário da Cemig em toda a região, nem um.

Depois  disso,  marquei  uma  reunião  com  o  Presidente  da  Cemig.  Vim  a  Belo

Horizonte  com  o  Reginaldo  Canarinho,  Presidente  da  Câmara,  e  com  o  Gilmar

Labanca,  Vice-Presidente.  O  Dr.  Djalma  nos  recebeu,  e  entreguei  a  ele  um

requerimento.  Disse  a  ele  que  aconteceu  um  acidente  grave,  que  pode  voltar  a

acontecer, pois Muzambinho tem um dos melhores carnavais do Estado de Minas

Gerais,  e,  sendo  assim,  haveria  aglomeração  naquele  local.  Entregamos  a

reivindicação ao Presidente da Cemig para que fizesse vistoria na rede. A Cemig foi,

fez a vistoria e aí, sim, substituiu a rede elétrica na região central de Muzambinho.

Estava arriscado até mesmo não haver carnaval, porque quem deixaria seus filhos ir

ou quem iria a uma cidade onde a rede elétrica é o perigo maior? A Cemig então agiu,

mas depois do acidente.

Deputado Rogério Correia, estamos preparando um abaixo-assinado em todo o Sul

de  Minas,  junto  à  recém-criada,  por  sugestão  minha,  Associação  de  Clientes  da

Cemig do Estado de Minas Gerais, exigindo que a empresa revise toda a rede elétrica

do  Sul  de  Minas:  de  Alfenas,  Muzambinho,  Guaxupé,  Monte  Belo,  de  todas  as

cidades, e ateste que a rede elétrica é segura ou, pelo menos, protegida. Melhor seria

que ela fosse isolada. E que onde a rede elétrica estiver precária, essa empresa a



106
____________________________________________________________________________

substitua, faça investimentos.

Fiz vários requerimentos em nossas audiências com a Cemig, no ano passado,

aqui. Um deles diz respeito a quanto a Cemig fatura nas nossas cidades e quanto

esse faturamento é reinvestido em manutenção, melhorias e investimentos. Até hoje

não temos essa resposta.

Então,  estou aqui  para cobrar do Presidente da Cemig e do Governador que a

Cemig volte a ser a empresa que sempre mereceu o respeito dos mineiros. Do jeito

que está, infelizmente, a qualquer momento poderemos ser novamente surpreendidos

com uma notícia triste.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio, quero parabenizá-

lo. Como Líder da Minoria e Líder da Oposição na Assembleia, tenho tentado alertar o

governo quanto a alguns pontos que considero críticos no Estado. A manutenção da

rede elétrica é um deles. V. Exa. tem falado nisso, já houve audiências públicas, mas

a resposta da Cemig é aumentar a propaganda no rádio e na televisão sempre que

ocorre algum problema, como se isso fosse a solução. Ela não assume o problema

nem busca solução para a manutenção das redes, como V. Exa. expôs.

Isso ocorre também com a Cidade Administrativa. Nós, do PT e do Bloco Minas

sem Censura, temos dito, de forma até cansativa, que é preciso fazer uma vistoria na

Cidade Administrativa. As reclamações só se avolumam: 16 mil servidores reclamam

da falta de transporte, da alimentação, do mau funcionamento do ar-condicionado,

dos defeitos constantes nos elevadores, das janelas que caem, das rachaduras no

prédio. Toda a vez que falamos da necessidade de se interditar o local para fazer uma

vistoria real, muitos desdenham e tratam a questão com ironia, como se por lá não

passassem 16 mil pessoas todo dia, que estão apavoradas e preocupadas com o que

tem ocorrido. A culpa é da chuva, como o foi “da serpentina”, no caso da Cemig...

Janelas  caem  e,  quando não  chove,  caem  também.  E  tudo fica  como está,  não

pedem desculpas nem procuram verificar o que está ocorrendo.

No final de semana, a garagem da Cidade Administrativa inundou, chegando a água

à altura de mais de meio metro. Carros e objetos tiveram de ser retirados às pressas.

Disseram que uma adutora de água da Copasa se havia rompido, mas os servidores

disseram  que  a  água  tinha  um  mau  cheiro  horroroso,  pior  do  que  o  de  esgoto.
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Atenção, Ministério Público, já lhe enviamos isso! Aquilo fez um mal danado à Cidade

Administrativa,  as  pessoas  ficaram  apavoradas,  e  até  agora  não  houve  um

esclarecimento. No jornal “Hoje em Dia” levantaram a hipótese de que o rompimento

pode ter ocorrido, porque o terreno se moveu. Ora, se o terreno se moveu, algo mais

crítico pode estar  causando as rachaduras.  Os servidores não podem ir  a  muitos

pontos da Cidade Administrativa.

V. Exa. diz, com razão, que falta manutenção da Cemig, eu digo a mesma coisa a

respeito da Cidade Administrativa, e as pessoas pensam que isso é simplesmente

coisa da Oposição, que estou exagerando, alguns propõem até cassar meu mandato.

É um risco  fazer  oposição em Minas,  está  ficando  perigoso...  Mas o  problema a

Cemig não resolve, assim como não se resolve o problema da Cidade Administrativa.

Solicitei  uma  audiência  pública  das  Comissões  de  Participação  Popular  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para tratar da Cidade Administrativa. O

Deputado André Quintão marcou reunião, espero que o governo dê resposta sobre o

que está ocorrendo, que o Ministério Público faça uma vistoria. Não é normal que as

pessoas  adentrem  a  Cidade  Administrativa  e  encontrem  meio  metro  de  água

malcheirosa. Uma obra recente, a obra mais cara que o ex-Governador Aécio Neves

realizou, que passou de R$1.200.000.000,00, com denúncia de superfaturamento e

tudo mais...  A “Brasilinha do Aecinho”  é um problema,  não adianta  os  Deputados

virem  aqui  dizer  que  é  a  “oitava  maravilha  do  mundo”.  Ali  há  problema,  e  os

servidores estão preocupados de fato. Obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, para concluir, queria falar de uma

situação que me tem deixado consternado e preocupado. Trata-se da não nomeação

de Diretores eleitos para escolas estaduais de Minas: não foram empossados devido

a perseguição política. Tal situação me deixa muito preocupado. O jornal “Folha do

Lago”, da cidade de Alfenas, traz matéria do Prof. Alexandre Flausino. Esse professor,

por  ser  extremamente  querido  e  respeitado  na  comunidade,  foi  eleito  de  forma

unânime.  Seu  trabalho  é  reconhecido  pela  comunidade;  todavia  ele  não  foi

empossado,  porque participou da greve da educação do ano passado.  Então,  Sr.

Presidente, ele não foi empossado em razão de uma flagrante perseguição política. E

esse absurdo está destruindo a credibilidade da educação em nossa cidade e em
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toda  a  região.  O  Deputado  Duarte  Bechir  sabe  que,  em  Campos  Gerais,  duas

Diretoras eleitas não foram empossadas.

Penso  que  ou  a  eleição  vale,  ou  não.  E  a  democracia  tem  de  valer.  Se  a

comunidade foi  chamada a  participar,  se  a  comunidade elegeu os  Diretores,  sua

vontade tem de ser respeitada, a democracia tem de ser respeitada. Ou só poderá

ser Diretor de Escola quem for filiado ao PSDB?! Não se pode fazer greve? Ela é

proibida, assim como protestar e achar ruim?!  A comunidade elegeu as Diretoras,

elegeu Alexandre Flausino; no entanto ele sofre o constrangimento de não ter sido

nomeado. Pedi à Secretária Ana Lúcia Gazzola, com quem já falei, e ao Governador

Antonio Anastasia que revejam essa posição. A tradição democrática de Minas Gerais

não admite isso!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Com a palavra, o Deputado José

Henrique.

O Deputado José Henrique – Sr. Deputado Vanderlei Miranda, que ora preside esta

reunião,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  imprensa,  telespectadores  da  TV

Assembleia, o governo de Minas deu um importante passo para a saúde do nosso

Vale do Rio Doce. Trata-se de um projeto que nos traz uma grande esperança. O Vale

do Rio Doce foi uma das últimas regiões de Minas Gerais a ser ocupada, durante os

séculos das ocupações humanas das nossas Minas Gerais. Na última sexta-feira, 24

de  fevereiro,  o  Governador  Anastasia  esteve  em  Valadares,  juntamente  com  os

nossos colegas, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; o ex-Prefeito de Governador

Valadares, Deputado Bonifácio Mourão; os Deputados Hélio Gomes, Gustavo Corrêa,

Jayro  Lessa  e  Luiz  Carlos  Miranda;  o  Deputado  Federal  Leonardo  Monteiro;  e  a

Prefeita Municipal Elisa Costa. Nessa oportunidade, ele anunciou a construção do

hospital regional.

O Deputado Bonifácio Mourão, que já passou pela administração do Município de

Governador  Valadares,  sofreu  muito  com  a  demanda  de  atendimento  da  saúde

naquela cidade, à qual mais de 84 Municípios recorrem. Infelizmente a cidade não

tem condições de atender às emergências nos procedimentos de alta complexidade.

Portanto esse é um sonho antigo das militâncias e das lideranças políticas da região.



109
____________________________________________________________________________

Nessa  ocasião,  estiveram  presentes  também  o  Secretário  de  Estado  de  Saúde,

Antônio Jorge de Souza,  mais  de  40 Prefeitos  da  região,  além de muitos  outros

companheiros.

O  Governador  garantiu  que,  em  30  meses,  retornaremos  ao  Município  para

inaugurar  essa  grande  obra,  com  investimentos  de  R$50.000.000,00  para  a

construção e mais R$30.000.000,00 para a aquisição de equipamentos.

Esse  compromisso  firmado  pelo  nosso  Governador  garante  um  avanço  no

tratamento de casos de alta complexidade, antes impossibilitados na região. Serão

179 novos leitos; 179 novos espaços de esperança para quem hoje não pode pagar

por  um  serviço  particular  ou  que  não  tem  condições  de  ao  menos  vir  até  Belo

Horizonte.

Os 20 leitos de CTI para adultos, os 10 leitos de CTI neonatal e os 15 leitos de

cuidados  intermediários  garantirão  uma  cobertura  regional  moderna  e  efetiva.

Quantas vezes temos visto que a distância de algumas cidades e mesmo o perigo

das estradas têm afastado nosso povo de um tratamento médico justo, e a esperança

da sobrevivência é diminuída por tais motivos. O modelo escolhido e já trabalhado de

maneira  revolucionária,  como frisou  o  próprio  Governador,  em  Uberlândia  -  onde

também será inaugurado, em breve, um hospital -, não só trará mais qualidade de

vida para o povo como também irá distribuir a demanda hospitalar tão concentrada

ainda  na  Capital.  Será  possível  também  que  no  futuro  tenhamos  um  hospital

especializado e modelo no tratamento de algumas necessidades específicas.

Mais de um milhão e meio de pessoas serão beneficiadas pelo projeto em mais de

85 Municípios, que muitas vezes não contam nem com um hospital municipal e têm

no serviço de saúde de Valadares seu principal ponto de apoio. O novo espaço de

50.000m²,  localizado  estrategicamente  próximo  à  BR-116,  reforça  esse  caráter

regional do centro de saúde. Destaco, como registrou o Deputado Bonifácio Mourão,

que  o  terreno  para  a  construção  do  hospital  regional  foi  uma doação  da  família

Coelho Diniz. Não será só Governador Valadares, mas sim toda a região do Vale do

Rio Doce que será beneficiada por esse hospital.

Com tantos números grandiosos, o novo hospital será um marco para a saúde da

população e também será uma fonte de milhares de empregos diretos e indiretos.
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Médicos,  enfermeiros,  radiologistas  e  demais  técnicos  hospitalares  formarão  um

verdadeiro mutirão em favor dos que mais precisam, desses que estão em filas para

tratamento, que atravessam o Estado em ambulâncias e que, por estarem mais perto

do novo centro, sobreviverão às emergências.

Quero destacar também que o desenvolvimento não está chegando à região só por

meio  da  saúde.  A Risp,  na  área  da  segurança  pública,  já  está  implantada  em

Governador  Valadares.  A UAI  e  a  questão  do  aeroporto  de  Valadares  são  mais

algumas inciativas que provam a preocupação do governo de Minas com o Vale do

Rio Doce.

Parte do programa de governo de Anastasia, o novo regional está sendo pensado

para funcionar em rede, ou seja, em conjunto com outros investimentos. Sabemos

que saúde pública  não é feita  só  de  hospital,  por  isso é  importante valorizarmos

iniciativas, ações e projetos que estão sendo feitos continuamente a favor de toda a

população. São inúmeras as unidades básicas de saúde inauguradas nos Municípios.

No  próximo  sábado,  inauguraremos  a  unidade  básica  de  saúde  do  Bairro  dos

Eucaliptos, em Aimorés. Essas unidades básicas de saúde trazem aos Municípios

tratamento de prevenção e cuidados básicos com as crianças, as parturientes, com

as mães no pré-natal,  com a saúde das pessoas da terceira idade. Assim, essas

unidades de pronto atendimento e saúde da família ganham, a cada dia, a confiança

das pessoas por realizarem um trabalho sério e competente.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  José  Henrique,

parabenizamos V. Exa. pelo seu pronunciamento sobre o Hospital Regional, que terá

sede no Município de Governador Valadares. Ele será construído às margens da BR-

116, ocupando posição estratégica, exatamente por servir a uma região muito grande.

O Governador Anastasia - numa situação muito difícil,  pois estava com uma gripe

forte, rouco e febril, conforme V. Exa. sabe - esteve lá para implantar um marco na

saúde do Vale do Rio Doce. Ao mesmo tempo, cumpriu a Campanha da Fraternidade,

da CNBB, deste ano, cujo tema é “Fraternidade e saúde pública”.

Os hospitais  estão sendo construídos em regiões estratégicas de Minas Gerais,

com o  objetivo  de  acudir  casos  de  urgência  e  emergência.  Já foram construídas

unidades em Uberlândia e Teófilo Otôni e estão sendo construídas em Juiz de Fora,
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Divinópolis,  Sete Lagoas,  Conselheiro Lafaiete,  espalhando-se por  todo o  Estado,

com recursos exclusivos do governo do Estado. V. Exa. falou sobre os investimentos.

A área de construção é de 50.000m². Será um hospital de referência que prestará

atendimentos de pequena, alta e média complexidades, evitando que as ambulâncias

saiam pelas estradas – como a “Rodovia da Morte”, a BR-381 – conduzindo pessoas

mais  humildes e pobres que ficam 15,  30, 60, 90 dias esperando para conseguir

atendimento para fraturas mais graves e cirurgias mais complexas.

Aproveitando esse tema, Deputado José Henrique, gostaria de ler algumas linhas a

respeito de uma proposta da Ordem dos Advogados do Brasil,  juntamente com a

Associação  Médica  Brasileira  e  outras  entidades,  que  trabalham  para  coletar

assinaturas para uma lei de iniciativa popular que obriga a União a gastar 10% de

suas receitas na área da saúde. Para enviar o texto ao Congresso, são necessárias

1.500.000 assinaturas. A OAB toma por base um estudo conduzido pelo Datafolha em

que se afirma que a saúde foi considerada a pior área do primeiro ano do governo

Dilma  Rousseff.  Diz  o  relatório  que  o  Brasil  tem  145  milhões  de  pessoas  que

dependem  exclusivamente  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS.  Estipulou-se  um

percentual  de  12% aos  Estados e  de  15% aos Municípios  a serem destinados à

saúde, mas nada foi estipulado para a União. Temos de bater nessa tecla, porque a

situação  não  pode  continuar  assim,  principalmente  em  vista  da  arrecadação  do

governo federal e do pouco arrecadado nos Estados e nos Municípios.

Parabéns,  Deputado  José  Henrique!  Parabéns  Governador  Valadares  e  toda  a

região do Vale do Rio Doce! Parabéns Governador Antonio Augusto Anastasia!

O Deputado José Henrique – Agradeço o aparte do Deputado Bonifácio Mourão.

Durante  sua fala,  lembrei  a  aplicação dos recursos na  saúde.  O maior  problema

enfrentado  pelos  hospitais  hoje  diz  respeito  ao  custeio.  O  valor  repassado  aos

Municípios  para  efetuarem  procedimentos  médicos  é  muito  baixo,  o  que  torna

impossível a atuação de um profissional.

O Hospital-Siderúrgica de Coronel Fabriciano, grande hospital que atende a uma

população  de  quase  100  mil  habitantes,  está  fechado.  A  demanda  está  sendo

atendida por Governador Valadares, mas o hospital municipal não tem condições de

atender a todos. V. Exa. se lembra das várias vezes em que batemos à porta do
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governo para pedir recursos para esse hospital.

É necessário também reafirmar o trabalho incansável dos consórcios de saúde dos

Municípios.  Essas  entidades  resguardam  o  interesse  comum  das  microrregiões.

Aproveito a ocasião para parabenizar os três consórcios da região do Vale do Rio

Doce: o Cisdoce, com sede em Valadares; o Consonorte, com sede em Mantena; e o

Consardoce,  no  entorno  do  Município  de  Resplendor.  Esses  consórcios  também

alcançarão  uma  vitória  com  a  inauguração  desse  hospital,  reafirmando-se  o

compromisso no cuidado diário com a população.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (em  aparte)*  –  Gostaria  de  parabenizar  o

Deputado José Henrique por tratar  de assunto tão importante nesta Casa. Todo o

povo brasileiro, especialmente o povo mineiro, clama por melhoria na saúde. Também

parabenizo  o  Governador  do  Estado  pela  brilhante  iniciativa  de  construir  tantos

hospitais  regionais,  como bem disse  o  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Isso  é  muito

importante para Minas.

Deputado José Henrique, como Deputado do Vale do Aço, gostaria de registrar que

estamos muito ansiosos pela reabertura do Hospital-Siderúrgica. Coronel Fabriciano

é uma cidade de mais de 110 mil  habitantes, e não tem um hospital sequer que

atenda  pelo  SUS.  Ipatinga  e  Timóteo,  Municípios  mais  próximos,  estão

sobrecarregados,  e  a  população  passa  por  muitas  dificuldades.  Parabenizo  o

Governador do Estado pela iniciativa, fruto do diálogo do governo do Estado como a

Deputada Rosângela Reis e os Deputados Luiz Carlos Miranda e Juninho Araújo. O

Governador  desapropriou  o  hospital  e  investiu  milhões  em  indenização  pelo  seu

fechamento. Agora ele investe mais R$5.000.000,00 na reabertura do hospital.  No

entanto, pedimos a ele celeridade, pois o povo de Coronel Fabriciano vem sofrendo

há mais de 200 dias com o fechamento desse hospital.

Parabéns, Deputado José Henrique!

O Deputado José Henrique – Muito obrigado pelo aparte,  Deputado Celinho do

Sinttrocel.

Termino  destacando  que  esse  anúncio  do  Hospital  Regional  de  Governador

Valadares  veio  quando,  na  mesma  semana,  a  CNBB  lançou  a  Campanha  da

Fraternidade de 2012, que tem por tema “Fraternidade e saúde pública”. Lê-se no
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livro do Eclesiástico: “Que a saúde se difunda sobre a terra”. Essa frase ressalta a

necessidade  e  o  caráter  coletivo  que  deve  ter  a  saúde  pública.  Atende-se  ao

compromisso bíblico ao se darem opções de atendimento médico às pessoas, como

é o caso dos hospitais regionais.

Contamos com a parceria e a colaboração de toda a região, de todo o Estado, bem

como do governo federal,  porque, se não fossem os recursos do SUS, hoje seria

impossível a sobrevivência de um hospital público.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Duarte

Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Cumprimento  o  Presidente,  Deputado  Vanderlei

Miranda, que neste momento preside os trabalhos desta Casa, os Srs. Deputados, as

Sras. Deputadas, nossa gente querida, brava, ordeira e progressista de Minas Gerais.

Não há como nós, do interior, deixarmos de participar das eleições da Capital. A

Capital é dos mineiros que nela residem, mas também de todos nós, pois na cidade

maior do Estado tem gente da minha querida Campo Belo, Cristais, Aguanil, Cana

Verde, como há pessoas da nossa hospitaleira Governador Valadares, Sete Lagoas,

Mutum, Divinópolis, Itaúna, Martinho Campos e do Vale do Jequitinhonha. Portanto, é

a  Capital  de  todos  os  mineiros,  e  não  há  como ficarmos  alheios  a  sua situação

política  uma vez aqui  na  Assembleia  Legislativa,  ocupando o  cargo e  a  vaga de

Deputado.

Digo isso, meu caro Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, porque o que

me traz a esta tribuna na tarde de hoje é fazer  um comentário sobre uma infeliz

entrevista - em todos os sentidos - que o ex-Ministro Patrus Ananias concedeu aos

veículos de comunicação do Estado de Minas Gerais. Em política, diz o ditado, há o

momento de falar e o de ficar calado; quando confunde os dois, o político paga um

preço alto. É o que aconteceu com o ex-Ministro Patrus Ananias, que foi muito infeliz

na  sua recente  fala.  Infeliz  por  várias  razões,  senão vejamos:  primeiro,  deu  uma

demonstração de fraqueza política,  mudou de ideia,  voltou  atrás  e  decidiu  apoiar

Lacerda na aliança - está cansado de saber - da qual o PSDB faz parte. Mas, ao

invés de assumir  a mudança de posição, o Patrus muda, tentando fingir  que não
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mudou ao jogar para a sua plateia interna e atacar o PSDB, em especial o Senador

Aécio Neves. Com isso, Patrus conseguiu ficar mal com ambas as partes: mal com

seu colegiado e com a oposição, que ele tentou agredir; mal com seus companheiros,

que percebem a mudança de posição; mal com os membros da aliança, porque toda

a cidade de Belo Horizonte sabe que não existe aliança sem a presença do Senador

Aécio Neves.

Ressalto aqui, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que o Senador Aécio Neves foi o

grande fiador dessa aliança.  Qualquer partido político, qualquer pré-candidato não

dispensaria  jamais  a  companhia  do  Senador  em sua caminhada política.  Lacerda

assim o quer. Cidadãos belo-horizontinos, em recente pesquisa, demonstraram que,

na Capital de todos os mineiros, quem mais puxa voto, aquele a cujo chamamento os

belo-horizontinos mais atendem é o nosso Senador Aécio Neves.

Das duas uma, senhoras e senhores: ou a fala do Patrus foi um dos frequentes

erros políticos que ele vem cometendo, o que o levou ao ostracismo político em que

foi colocado pelo próprio partido; ou, definitivamente, ele continua não entendendo

nada de vida pública.

O Ministro Patrus afirma que o Senador não tem compromisso com os pobres. Caro

Ministro Patrus Ananias, quero dizer aqui para os membros de sua bancada nesta

Casa que poderia falar  muito sobre o compromisso de Aécio com os pobres. Mas

falarei  pouco,  porque,  muitas  vezes,  o  pouco  vale  muito.  Basta  ver  os  dados

divulgados recentemente que mostram que a miséria em Minas caiu em ritmo mais

acelerado  do  que  no  Brasil.  Isso  se  deve  ao  governo  Aécio,  e  essa  realidade

incomoda a Oposição, que não pode mudar os dados, os resultados de uma gestão

de qualidade, e, sim, copiá-la – vejam bem -, como a própria Presidente Dilma fez ao

lançar o choque de gestão, inspirada que foi no governo Aécio e Anastasia. Em 2010,

último ano do governo Aécio, os investimentos “per capita” feitos nas regiões mais

pobres de Minas Gerais foram duas vezes e meia superiores aos feitos nas regiões

mais ricas do Estado, coroando um processo de desenvolvimento que priorizou as

regiões mais pobres. Isto é investimento social, caro Ministro Patrus Ananias.

Enquanto o PT se contenta em tutelar a pobreza e querer ser dono dela, o PSDB

não se contenta com o programa de geração de renda: quer gerar oportunidades para
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que as pessoas não dependam de um governo, de um partido e, sim, de seu próprio

trabalho, da sua labuta, do seu dia a dia, com garra e humildade para criar e progredir

com sua família.

Dou mais um dado, senhoras e senhores: os investimentos em educação, único

instrumento capaz de libertar as pessoas da pobreza, mostram os resultados obtidos

em Minas de Aécio. Apesar de Minas Gerais ser o Estado com o maior número de

Municípios  do  Brasil,  totalizando  853,  somos  o  primeiro  Estado  do  País  a

universalizar o ensino fundamental de nove anos, criando um ano a mais de escola

para as crianças da nossa querida Minas Gerais.

O Ministro Patrus talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer, de ler e de

querer  buscar  a  verdade,  como  muitos  nesta  Casa  que  a  falseiam,  querendo

esconder  os  seus  próprios  erros,  atacando  o  governo  com  pormenores  que  não

dizem respeito ao que os mineiros esperam dos Deputados nesta Casa.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

V. Exa. faz uma reflexão muito importante sobre o lamentável pronunciamento do ex-

Ministro Patrus Ananias. Se ele alega que não pode dividir palanque conosco, com o

PSDB, até mesmo com o Senador Aécio Neves, temos de voltar no tempo e ver qual

a analogia que pode ser feita com as ocasiões em que ele compartilhou o palanque

com Newton Cardoso e Hélio Costa.

Entendemos  que  está  havendo  realmente  uma  desmobilização  da  democracia

interna do PT. Vejamos o caso recente de São Paulo. A grande política - que assim a

considero - Marta Suplicy foi colocada de lado, por determinação da cúpula maior, a

favor de Fernando Haddad. Aconteceu a mesma coisa em Curitiba: Lula manda o PT

apoiar  Gustavo Fruet,  ex-tucano;  no Rio de Janeiro,  o Eduardo Paes.  E aqui,  na

Capital  mineira,  vamos  todos apoiar  Márcio Lacerda.  Então,  por  determinação da

cúpula, o ex-Ministro Patrus Ananias terá de aceitar as boas-vindas do PSDB.

Fica,  então,  uma  discordância  da  fala  dele  com  os  fatos  anteriores.  Porém,  a

Capital  mineira  e  o  Estado  sabem que quem articulou tudo  isso  a  favor  do  bom

desenvolvimento da Capital foi o então Governador e hoje Senador Aécio Neves, que

é, sem dúvida, a maior expressão política de Minas e será a maior do Brasil. Acho

que os mineiros querem, sim, ouvir  a palavra, o posicionamento e a indicação de
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Aécio Neves não apenas na Capital mineira, mas, sobretudo, em todas as cidades

mineiras.  Teremos,  nessa  eleição  municipal,  a  participação  ativa,  expressiva  do

Senador Aécio Neves e do nosso Governador Anastasia, pois temos trabalho, bons

resultados a favor do desenvolvimento de Minas Gerais.

O Deputado  Duarte  Bechir  -  Deputado Rômulo Viegas,  V.  Exa.  complementa  a

nossa  fala.  Nesse  sentido,  cabe  uma  pergunta:  qual  cidadão  mineiro,  em  sã

consciência, dispensaria o apoio do Senador Aécio Neves?

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  –  Deputado  Duarte  Bechir,

primeiramente  gostaríamos  de  solicitar  ao  Presidente  que  lhe  concedesse  pelo

menos mais 3 minutos, uma vez que as questões de ordem, fora de ordem e do

Regimento Interno, prejudicaram o tempo de V. Exa. O Presidente Deputado José

Henrique  já  chamou  a  atenção  para  esse  fato.  Então,  Sr.  Presidente,  estamos

solicitando a V. Exa. que conceda pelo menos mais 3 minutos ao Deputado Duarte

Bechir. Em uma das últimas reuniões, V. Exa. advertiu sobre a questão de ordem, que

está  prejudicando  os  oradores  inscritos.  O  Deputado  Duarte  Bechir  só  teve  12

minutos.  Assim,  solicito-lhe que conceda a ele pelo menos mais 3 minutos e não

compute essa parte do nosso aparte, por se tratar de uma questão de ordem, pois

estou chamando a atenção para uma questão regimental extremamente importante.

Sobre o pronunciamento de V.  Exa.,  Deputado Duarte Bechir,  lembramos o Pe.

Antônio Vieira, com relação às palavras do ex-Ministro Patrus Ananias, que diz que

palavras sem ações são como tiros sem munição. Fazem barulho, mas não atingem.

Então, o ex-Ministro Patrus Ananias, com todo o respeito que merece, é mestre nisso.

Fala, mas não faz. Não vemos. Vamos comparar as obras de Aécio Neves com as

dele, se isso for possível.

Quando ele fala, Deputado Duarte Bechir, que tem um projeto de sociedade e que o

Senador não tem, que não liga para o pessoal humilde, é preciso lembrar o que é

projeto de sociedade. Projeto de sociedade não será fazer a obra que Aécio Neves

fez, juntamente com Anastasia, por Minas Gerais? Esse não é um senhor projeto de

sociedade? Só para falar em projetos sociais, temos o Projeto Travessia, o Poupança

Jovem, o Moradia Digna, com 21 mil beneficiados, o Minas sem Fome, com 1 milhão

de pessoas beneficiadas, o Combate à Pobreza nas Comunidades Rurais, com 816
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Cras em parceria com o governo federal, 100% dos Municípios mineiros habilitados

no Suas. Além disso, temos os programas de educação, de saúde, de segurança, de

telefonia rural, os 1.720 programas de saúde da família a mais nos governos Aécio

Neves-Anastasia, o Pro-Hosp, o Viva a Vida, a redução de mortalidade infantil,  os

programas para idosos e assim por diante.

Será que isso não é projeto social? Para o Ministro Patrus Ananias,  isso não é

projeto social? Será que projeto social é acompanhar Newton Cardoso e Hélio Costa,

como ele fez nos anos de 2006 e 2008, para depois ficar contra o Márcio Lacerda? O

que será que ele deseja? Como V. Exa. bem ressaltou, se ele está apoiando o Márcio

Lacerda, é porque quer a sua eleição; ora, quem quer a eleição de Márcio Lacerda

não pode dispensar o apoio de Aécio Neves.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Para  complementar  a  fala  do  Deputado  Bonifácio

Mourão, lembro que o Senador Aécio Neves interligou todos os Municípios de Minas

Gerais franqueando às municipalidades a chegada do trabalho e do progresso. Isso é

tirar a população da miséria, é eliminar a pobreza.

Aqui, as únicas rodovias que não estão asfaltadas são as BRs, do governo federal.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Agradeço ao Presidente, mas não

gastarei nem 30 segundos. Quero apenas ressaltar,  Deputado Duarte Bechir, que,

como está estampado em todos os jornais, o ex-Ministro Patrus Ananias mudou o seu

posicionamento sobre o Márcio Lacerda quando, sem ter o que fazer porque já não

estava mais no governo federal, foi chamado por Márcio Lacerda para ocupar seu

tempo como Conselheiro da Prefeitura de Belo Horizonte. Portanto, quando arrumou

um cargo para se pendurar na Prefeitura de Belo Horizonte, transformou-se: de anti-

Márcio Lacerda, passou a ser um lacerdista de primeira hora. Será que esse tipo de

homem público pode questionar um governo excepcional como foi o de Aécio Neves

nos últimos oito anos? Queria apenas apresentar esse dado para contribuir com o

pronunciamento de V. Exa. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado. Para concluir, Sr. Presidente, quero lembrar

ao Deputado Gustavo Valadares que naquela oportunidade Patrus Ananias disse a

toda a imprensa de Minas Gerais que iria até a sua cidade, no interior, perguntar para

a mamãe a sua opinião sobre ele ser vice. E a mamãe, talvez por não conhecer a
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vida pública, deu ao filho o consentimento para que, ao invés de caminhar adiante,

ele voltasse atrás, firmando uma união que ninguém, nenhum mineiro entendeu até

hoje.  Patrus, em vez de falar  bobagem, lembre-se de que o silêncio ganha mais.

Muito obrigado, 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.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Minha questão de ordem é justamente para que V.

Exa. não faça a leitura dos requerimentos e encerre a reunião, uma vez que não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  como  temos  matérias  a  votar  e  a

Assembleia quer produzir, solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  13  Deputados.  Portanto  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão

da Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Eugênio Ferraz para

o Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e, em  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 906 e 1.545/2011, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões.



119
____________________________________________________________________________

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/2/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa

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

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

discutir  e  votar  proposição  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da

seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

1.035/2011, em 1º turno, (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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,  Projeto de Lei  nº  2.518/2011 (Relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.308, 2.309 e 2.369/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. É recebido o requerimento do Deputado Tenente Lúcio em que solicita aos

Secretários  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  o  de

Turismo, providências no sentido de indicar um funcionário para participar do grupo

de trabalho para elaborar documento visando à criação de um programa estadual de

desenvolvimento do turismo da pesca esportiva. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Siva – Rômulo Viegas – Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 31/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM,

com sede no Município de Cordisburgo.

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 31/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Educativa  Cordisburgo  FM,  com  sede  no  Município  de  Cordisburgo,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e social e

gestão comunitária, que tem como escopo a prestação de serviços de radiodifusão,

com programação de caráter educativo, cultural, histórico, recreativo e informativo.

Na consecução de suas finalidades, a instituição ministra cursos profissionalizantes,

para a reciclagem das pessoas carentes, idosas ou deficientes; mantém setores de

aprendizagem de trabalhos manuais; colabora com obras de caráter beneficente, de

natureza  educacional,  cultural,  assistencial,  desportiva  e  ecológica;  desenvolve

eventos  como  seminários  e  encontros  de  interesse  dos  meios  de  comunicação

comunitários;  fomenta  campanhas  e  mutirões  de  ajuda  mútua  entre  os  mais

necessitados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária
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Educativa Cordisburgo FM, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 31/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 40/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Chefe  do  Executivo,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

prestação de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2010.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/4/2011 e publicadas as essencialidades

no “Diário do Legislativo” de 12/11/2011, a proposição ficou em poder da Mesa da

Assembleia por 10 dias, para os fins do disposto no art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo sem pedido de informações, foi a proposição encaminhada a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em questão visa encaminhar a prestação de contas do Governador do

Estado relativa ao exercício de 2010.

O Governador  do  Estado deve  prestar  anualmente  à  Assembleia  Legislativa  as

contas  referentes  ao  exercício  anterior,  dentro  de  60  dias  contados  a  partir  da

abertura  da  sessão  legislativa  ordinária,  conforme  dispõe  o  art.  90,  XII,  da

Constituição Estadual. Em obediência ao dispositivo, as contas foram apresentadas à

Assembleia Legislativa dentro do prazo previsto, sendo constituídas pelos Balanços

Gerais da Administração Direta e Indireta – Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais

e  Empresas  Estatais  Dependentes  –  e  pelo  Relatório  Contábil,  elaborados  pela

Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda;

pelo Relatório de Auditoria, de responsabilidade da Controladoria-Geral do Estado; e

pelo Balanço Social, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  –  Lei  de
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Responsabilidade  Fiscal  –,  a  prestação  de  contas  e  o  respectivo  parecer  prévio

passam a ser considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais

deverá ser dada ampla divulgação.

Em cumprimento  do  disposto no  art.  76,  inciso I,  da Constituição do Estado,  o

Tribunal de Contas – TCE-MG – apreciou as referidas contas na sessão plenária de

8/7/2011 e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Por intermédio do Ofício

nº 11/2011, publicado no “Diário do Legislativo” em 27/10/2011, o Presidente da Corte

de Contas encaminhou a esta Casa cópia do processo nº 841.956, que contém o

parecer  prévio  emitido  por  essa  Corte  referente  ao  Balanço  Geral  do  Estado,

exercício 2010, bem como os relatórios da unidade técnica e pareceres da Auditoria e

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Governador do Estado

constitui  deliberação  de  caráter  opinativo  do  Pleno  do  Tribunal  de  Contas.  Seu

conteúdo técnico  deve espelhar  uma avaliação global  do  programa de trabalho e

destina-se a subsidiar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas do Chefe

do Poder Executivo. O parecer prévio busca avaliar a função orçamentária sob uma

acepção ampla, percebendo o Orçamento como um instrumento de planejamento, de

gestão e de avaliação de políticas públicas. Assim, entende-se que o controle do

emprego dos recursos públicos deve obedecer a critérios de eficiência, de eficácia e

de  economicidade,  não  se  limitando  a  aspectos  de  legalidade  e  de  regularidade

contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo

não isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que

venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.

Feitas  essas  considerações  iniciais,  passamos  à  análise  resumida  das  contas

governamentais.

I - Economia Mineira

De acordo com relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, em 2010, o PIB

de Minas Gerais apresentou um crescimento de 10,9%, o maior dos últimos 15 anos

e superior ao crescimento da economia brasileira, que foi de 7,5%. A reduzida base

de comparação, devido ao fraco desempenho econômico de 2009, contribuiu para
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esse resultado. Além disso, destaca-se o aumento das exportações e o crescimento

dos preços dos produtos agrícolas e siderúrgicos e do minério de ferro, que foi de

142,2% no ano.

Outro resultado digno de nota se refere ao superávit na balança comercial mineira

de US$ 21,26 bilhões, superior ao resultado nacional, o que reflete a importância das

importações do Estado para o país. Ressalta-se, no entanto, a grande participação

(61,39%) de produtos básicos, os quais possuem menor valor agregado e são mais

afetados pelas condições econômicas internacionais.

II - Instrumental Orçamentário

Os  instrumentos  de  planejamento  do  Estado  são  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, o Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e a Lei Orçamentária Anual –

LOA.

O PMDI é previsto na Constituição Estadual. O plano para 2003 a 2020 foi instituído

pela  Lei  nº  15.032,  de  20/1/2004,  tendo como objetivo  implementar  e  fomentar  o

crescimento econômico do Estado, numa perspectiva de longo prazo. Em 2007, o

PMDI foi atualizado por meio da Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período de sua

abrangência passou a ser de 2007 a 2023.

Já o PPAG para o período 2008-2011 foi instituído pela Lei nº 17.347, de 16/1/2008,

e revisto, para 2010, pela Lei n° 18.694, de 4/1/20 10. No PPAG foram previstos 251

programas,  dos  quais  57  são  estruturadores,  136 associados  e  58  especiais.  Os

programas estão organizados em consonância com os objetivos prioritários definidos

no PMDI, constituindo instrumento essencial para o estabelecimento de diretrizes e

metas para a administração pública estadual.

A LOA de 2010,  Lei  n° 18.693,  de 4/1/2010,  estimou as receitas  estaduais  em

R$42,75 bilhões e fixou as despesas em igual importância, no orçamento fiscal. O

Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado  estimou  as

fontes  e  fixou  os  investimentos  em  R$5,25  bilhões.  Durante  o  exercício  foram

editados  228  decretos  de  abertura  de  créditos  adicionais,  que  incrementaram  o

orçamento fiscal inicial em 15,05%, isto é, R$6,43 bilhões, resultando numa dotação

autorizada no montante de R$49,19 bilhões.  Do total  dos orçamentos (fiscal  e de
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investimentos),  13,02%  foram  gastos  em  programas  estruturadores,  65,96%,  em

especiais, e 21,01%, em associados.

Os Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

previram a aplicação de R$8,39 bilhões nos 57 programas estruturadores. O relatório

técnico do Tribunal de Contas apontou que as despesas realizadas correspondem a

R$7,29 bilhões. Em comparação a 2009, aplicaram-se mais 17% de recursos nesses

programas no Orçamento Fiscal e reduziram-se 20% no Orçamento de Investimento.

Quanto  à  prestação  de  contas  relativa  a  esses  instrumentos,  as  principais

recomendações  feitas  pelo  relatório  do  TCE-MG,  bem  como  pelos  Conselheiros,

foram, em síntese:

• a revisão e a atualização do PMDI;

• o  aperfeiçoamento  na  definição  dos  atributos  das  ações  e  no

dimensionamento das metas físicas e financeiras, com o objetivo de

melhorar a adequação da execução orçamentária com o planejamento

governamental;

• a identificação de todas as emendas parlamentares da CPP no PPAG,

assim como as alterações em Programas e Ações, de modo a conferir

maior transparência ao processo de revisão do plano, o que passa a

acontecer a partir de 2011;

• a definição,  na  LOA, de  um percentual  total  de suplementação que

comporte todos os seus gastos, inclusive os de pessoal;

• o alinhamento da Cemig Holding com os dispositivos  constantes do

orçamento de investimento à legislação pertinente;

• maior esforço na cobrança da dívida ativa, tendo em vista a trajetória

ascendente do saldo da dívida;

• o registro contábil,  orçamentário e patrimonial  dos recursos que não

ingressaram nos cofres públicos por motivo de renúncia, com o objetivo

de  possibilitar  o  acompanhamento  da  política  tributária  do  Estado

frente à arrecadação e alocação desses recursos, conforme o Manual

de  Procedimentos  Contábeis  Orçamentários,  Portaria  Conjunta

STN/SOF n. 2, de 6/8/09;
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• elaboração do Orçamento da Seguridade Social, peça integrante dos

orçamentos previstos constitucionalmente no § 5º, inciso III, do art. 165

e no § 1º do art. 195 da CR/88;

• a  contabilização  em  separado,  pelo  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores Militares – IPSM –,  das contribuições para a previdência

social e para a assistência médica, sendo a transferência de recursos

entre tais contas vedada, nos termos do § 1º do art. 14 da Portaria do

Ministério da Previdência Social nº 402, de 2008;

• a adequação, pelo IPSM, das alíquotas aplicadas aos servidores e ao

ente público ao art. 2º da Lei Federal nº 9.717, de 1998 e ao art. 3º, I,

da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 402, de 2008.

III - Execução do Orçamento Fiscal

A execução  orçamentária  da  receita  foi  de  R$46,62  bilhões,  com  arrecadação

líquida das receitas correntes atingindo o montante de R$44,11 bilhões e as receitas

de capital  alcançando o valor  de  R$2,50 bilhões.  O total  arrecadado ficou 9,04%

acima da receita inicialmente prevista na LOA e 7,20% acima da previsão atualizada.

A Receita Tributária  é a principal  fonte de recursos do Estado e participou com

R$31,75 bilhões das receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de

8,63%  quando  comparada  à  sua  previsão  atualizada.  Desse  grupo  de  receitas,

destaca-se  o  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –,

com  participação  de  82,76%  na  Receita  Tributária.  As  Transferências  Correntes

destacaram-se como o segundo maior grupo de receitas do Estado, correspondendo

a 21,46% da Receita Orçamentária Fiscal, realizando a quantia de R$10,00 bilhões.

A  execução  orçamentária  da  despesa  foi  da  ordem  de  R$46,05  bilhões,

representando um acréscimo de 12,01% em relação à despesa inicialmente prevista.

As despesas correntes perfizeram o montante de R$39,97 bilhões e representaram

86,80%  da  despesa  fiscal  executada.  Entre  as  despesas  correntes  realizadas,

destacam-se  as  despesas  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  que  representam

44,84%;  os  Juros  e  Encargos  da  Dívida  Pública,  com  4,87%;  e  o  grupo  Outras

Despesas  Correntes,  representando  37,09%.  As  despesas  de  capital  somaram
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R$6,08 bilhões, correspondendo os investimentos a 65,72% delas.

Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas

funções sociais, os gastos mais significativos foram com previdência social, educação

e saúde, equivalentes a 12,25%, 11,58% e 9,90%, respectivamente, do total realizado

no exercício. Nas funções típicas do Estado, o maior volume de recursos destinou-se

à segurança pública, com 14,64% do total das funções, o segundo maior percentual,

ficando  abaixo  apenas  da  função  Encargos  Especiais  (25,83%).  Nos  Encargos

Especiais,  destacaram-se  os  dispêndios  com  Transferências  (R$8,16  bilhões)  e

Serviço da Dívida Interna (R$3,32 bilhões).

IV - Dispositivos Constitucionais e Legais

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

De acordo com o art. 212 da Constituição Federal, os Estados, os Municípios e o

Distrito Federal devem aplicar anualmente pelo menos 25% da receita resultante de

impostos,  compreendidas  as  advindas  de  transferências,  na  manutenção  e  no

desenvolvimento do ensino. No Orçamento de 2010 foram previstos R$6,50 bilhões

na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos Ordinários e

Vinculados ao Fundo de Educação. De acordo com o relatório da Auditoria-Geral do

Estado, o Estado aplicou, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, R$7,18

bilhões.  Esse  valor  representa  27,46%  da  receita  resultante  de  impostos  e

transferências, percentual superior ao estabelecido pela Constituição da República.

Conforme determina o inciso XII do art. 60 do ADCT/CR/88 e o artigo 22 da Lei

Federal  nº  11.494,  de  2007,  60%,  no  mínimo,  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação – Fundeb – deve ser aplicado no pagamento de profissionais do magistério

da educação básica em efetivo exercício na rede pública.  Constatou-se um gasto

correspondente a 68,38% da receita total do Fundeb.

Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

De acordo com a Emenda à Constituição Federal nº 29, de 2000, o Estado deve

apresentar  uma  aplicação  mínima  de  12%  da  base  vinculável  em  ASPS.  Dessa

forma,  o  relatório  da  Auditoria-Geral  do  Estado  apresentou  demonstrativo

evidenciando que foram aplicados em saúde R$3,25 bilhões, os quais, em face de
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uma receita  vinculável  de R$26,14 bilhões,  possibilitaram o  alcance do índice  de

12,43%.

Contudo, o TCE-MG recomendou que sejam retirados gradativamente do cômputo

do  cálculo  do  percentual  de  aplicação  em  ASPS  as  despesas  realizadas  com

clientelas  fechadas  para  atendimento  a  PMMG,  Ipsemg  e  IPSM.  Além  disso,

discordou  da  apropriação  como  despesa  com  saúde  dos  gastos  realizados  pela

Copasa,  a título  de  saneamento  urbano.  Registre-se ainda a promulgação da Lei

Complementar Federal nº 141, de 2012, segundo a qual não constituirão despesas

com ASPS a assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal e o

saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos

provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.

Amparo e Fomento à Pesquisa

O art. 212 da Carta mineira determina que o Estado deve repassar à Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – Fapemig – no mínimo 1% da receita corrente

ordinária, em parcelas duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento

científico e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o repasse

de recursos financeiros correspondeu a R$229,55 milhões, ou seja, 1% da receita

corrente  ordinária  arrecadada  no  exercício,  cumprindo,  assim,  a  determinação

constitucional. Todavia, o TCE-MG recomendou que as parcelas sejam repassadas

mensalmente e que correspondam a um duodécimo da receita corrente ordinária, o

que não foi respeitado no ano analisado.

Publicidade Governamental

O Estado tem efetuado, trimestralmente, a publicação das despesas realizadas com

publicidade, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 17 da Constituição

Estadual.  Em  2010,  os  gastos  com  publicidade  somaram  R$158,91  milhões

representando  uma redução  de  14,84% com  relação  aos  gastos  do  exercício  de

2009. Do total das despesas, R$82,08 milhões foram executados pela administração

direta,  R$1,57  milhão,  pela  administração  indireta;  R$3,06  milhões  pelos  fundos

estaduais; e R$72,20 milhões pelas empresas controladas pelo Estado.

Assim  como  vem  ocorrendo  em  exercícios  anteriores,  não  foi  possível  o

acompanhamento do  disposto no  art.  158,  § 2º,  da Constituição Estadual,  o  qual
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determina que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não

será  superior,  em cada trimestre,  ao  percentual  executado  e  pago  das  despesas

decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais,  uma vez

que a Assembleia Legislativa não realizou essas audiências.

Precatórios e Sentenças Judiciais

O art. 100, § 5°, da Constituição Federal de 1988 t orna obrigatória a inclusão, no

orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos

precatórios judiciários, apresentados até 1° de jul ho.

O  total  da  despesa  realizada  referente  aos  precatórios  judiciais  registrados,  de

acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, foi de R$156,22 milhões, sendo

pagos R$141,11 milhões.

Dívida Ativa

Quanto à dívida ativa, verifica-se um saldo patrimonial em 31/12/2010 de R$2,90

bilhões, abrangendo a administração direta e indireta. Isso representa um acréscimo

de 1,90% ao saldo do exercício anterior. Destaca-se a provisão para perdas de dívida

ativa, no valor de R$ 24,88 bilhões. A Comissão Técnica da Corte de Contas ressaltou

que a receita total efetivada de Dívida Ativa superou a estimada em 144,61%, devido

ao Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo do ICMS – PPE

II, implementado pelo Governo Estadual.

Dívida Consolidada, Resultado Primário e Resultado Nominal

Conforme a legislação pertinente, a Dívida Consolidada Líquida – DCL – do Estado

não poderá ser superior a duas vezes a Receita Corrente Líquida – RCL – no 15°

exercício financeiro contado a partir de 2001. Durante o período de transição de 2002

a 2017, o excedente apurado em relação a 2001 deveria ser reduzido, no mínimo, à

proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. A DCL do Estado em 2001

correspondia a 234,45% da RCL, em um excedente de 34,45%, o qual determinou

um redutor de 2,30% até 2016 para se atingir o cumprimento da meta. Não obstante,

o  Estado  de  Minas  logrou,  já  em  2007,  conforme  relatório  da  Comissão  de

Acompanhamento da Execução Orçamentária – CAEO –, atingir o limite estabelecido,

ficando impossibilitado de aumentar a relação DCL/RCL para além de 200% até 2016.

Em 2010 a DCL do Estado atingiu R$60,50 bilhões, enquanto a RCL atingiu R$33,18
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bilhões, apresentando relação DCL/RCL de 182,34%, ou seja, cumprindo os limites

estabelecidos pela legislação em vigor.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da

LDO  em  R$1,61  bilhão,  verificamos  que  o  Estado  apresentou  um  montante

efetivamente  realizado  na  execução  orçamentária  de  R$1,85  bilhão.  Entretanto,

apesar de o resultado primário ter sido superior em 15,09% à meta fixada, este não

foi suficiente para cobrir o serviço da dívida, uma vez que seu saldo tem aumentado

ao longo dos anos. Ressalta-se que a maior parte do endividamento do Estado está

amparada pela Lei 9.496, de 1997, e é corrigida pelo IGP-DI, o qual, à exceção do

exercício de 2009, vem apresentando crescimento superior aos demais indicadores

que medem a variação de preços da economia brasileira.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2010 era de

R$7,88 bilhões, e o resultado obtido no exercício foi de R$8,37 bilhões, superior à

previsão em 6,14%, demonstrando o crescimento da  dívida  fiscal  líquida além do

esperado. Apesar de o Estado não ter cumprido o disposto no art. 9º da LRF, não foi

necessária a limitação de empenho, porque o limite foi ultrapassado apenas no último

bimestre, e a publicação do demonstrativo ocorreu somente em 28/1/11.

Despesas com Pessoal

A LRF determina que, nos Estados, a despesa total com pessoal não pode exceder

a 60% da RCL. A esse respeito, observa-se que o Poder Executivo comprometeu o

percentual  de  48,61%,  ficando abaixo  do limite  de  49%, contudo,  acima do limite

prudencial que é de 46,55%. Já o gasto global para toda a administração pública

atinge 57,69% (0,69% acima do prudencial).  Cumpre  salientar  que  o  cálculo  dos

percentuais de comprometimento está em conformidade com a metodologia adotada

pela Secretaria do Tesouro Nacional, desconsiderando-se a metodologia de cálculo

determinada pela Instrução Normativa nº 5, de 2001, do Tribunal de Contas, que retira

os gastos com inativos e pensionistas custeados pelo Tesouro.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  das  contas  do  Governador  do

Estado referentes ao exercício de 2010, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº...

Aprova  as  contas  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  referentes  ao

exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2010.

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier -

Romel Anízio - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.927/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira à escola estadual

localizada no Município de Manhumirim.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/5/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Educação, a fim de que informasse a esta Casa

se a referida escola possui denominação oficial.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  973/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Escola

Estadual Professor José Venâncio Ferreira à escola estadual localizada no Bairro do

Roque, no Município de Manhumirim.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
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reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais, por meio do Ofício nº 139/12, encaminhou

nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Educação. Nesse documento, a

Superintendência Regional de Ensino de Manhuaçu encaminha ata de reunião em

que o Colegiado da Escola Estadual de Manhumirim se manifesta de forma favorável

à pretensão da proposição em análise, considerando que José Venâncio atuou como

professor nessa escola e que muito fez para o crescimento do estabelecimento de

ensino  e  para  os  alunos,  tendo-se  destacado  também  por  serviços  prestados  à

comunidade na área educacional  e pelo apoio à cultura local.  A Superintendência

ressalta ainda que, na referida reunião, realizada em 5/4/2011, o Colegiado Escolar

foi unânime em acolher essa proposta de denominação.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 973/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves

- Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.334/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental – Apam –,

com sede no Município de Mantena.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.334/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção Ambiental – Apam –, com sede no Município de Mantena. Trata-se de

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A  instituição  luta  contra  a  degradação  da  natureza;  desenvolve  trabalhos  de

proteção e  recuperação de ambientes degradados ou ameaçados  e  de  educação

ambiental;  presta  serviços  relacionados  a  seu  tema de interesse,  como pesquisa

científica, e disponibiliza ao Grupo da Polícia Militar de Meio Ambiente de Mantena,

da 6ª Cia. Especializada da Polícia Militar, a logística necessária para o cumprimento

de suas atividades ligadas à proteção do meio ambiente em todas as suas formas.

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° 1.334/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.626/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar  a

denominação de Lindomar José do Carmo ao trecho do anel rodoviário que circunda

o Município de Pirajuba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 14/6/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.626/2011 tem por escopo dar a denominação de Lindomar

José do Carmo ao trecho do anel rodoviário que circunda o Município de Pirajuba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.



134
____________________________________________________________________________

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Por fim, cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, por meio de nota

técnica de 2/6/2011, informou que o trecho que se pretende denominar não possui

denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei em

análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.626/2011.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.964/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

- Apac - com sede no Município de Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/6/2011  e  distribuída  às
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Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este

órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.964/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  com  sede  no

Município de Perdões.

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.  57,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, assistencial, com personalidade jurídica; e, no art. 59, que as atividades

de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.964/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves,  relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.121/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação de Radiodifusão Comunitária  de  Campo Belo,  com
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sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/6/2011  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 2.121/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Radiodifusão Comunitária de Campo Belo, com sede no Município de

Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe destacar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

7o veda a remuneração dos cargos da diretoria e do Conselho Comunitário; e o art.

17 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidades afins ou filantrópicas situadas no Município.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 2.121/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.300/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antonio  Lerin,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar
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denominação  ao  anexo  presidiário  da  Penitenciária  Professor  Aluizio  Ignácio  de

Oliveira, localizado no Município de Uberaba.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este

órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  20/9/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, para que informasse a

esta  Casa se o mencionado prédio já  possui  denominação oficial  e  se existe,  no

Município de Uberaba, outro próprio público estadual com a mesma denominação; e

ao autor,  a  fim de que apresentasse documento comprobatório do falecimento do

homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.300/2011 tem por finalidade dar a denominação de Anexo

Presidiário Dr. Helvécio Moreira de Almeida ao anexo da Penitenciária Aluizio Ignácio

de Oliveira, localizado na Avenida Castro Alves, nº 400, Bairro Amoroso Costa, no

Município de Uberaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a
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denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto por membro desta Assembleia.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Seds, por meio do Ofício

nº 2.674/2011, declarou que o referido prédio não possui denominação oficial e que

não há, no Município de Uberaba, outro próprio com a denominação ora proposta.

Sugere,  entretanto,  seja  a  utilizada  a  expressão  “Anexo  Penitenciário”,  em

conformidade com a natureza da referida unidade prisional.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.300/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º  e  na  ementa,  a  expressão  “Anexo  Presidiário”  pela

expressão “Anexo Penitenciário”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves,  relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Infantil Doutor Hélio Tostes, com sede

no Município de Santa Luzia.

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  2.399/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Infantil Doutor Hélio Tostes, com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que abriga crianças carentes com até 7 anos

de idade.

Inaugurada em 2010, a entidade foi criada para dar suporte às famílias, oferecendo

às crianças alimentação adequada, vestuário, acompanhamento médico, atividades

lúdicas e recreação.

Tendo em vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Centro  Infantil  Dr.  Hélio

Tostes, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.399/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.426/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Show da  Vida,  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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.426/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Show da Vida, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de direito
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privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a realização de atividades nas áreas

de educação, saúde, cultura, desportes, estudo e pesquisa.

Cabe ressaltar que a instituição promove eventos voltados à educação e à saúde

da criança, do adolescente,  do idoso e da família;  presta serviços de atenção às

necessidades  sociais  de  seus  assistidos,  buscando  o  desenvolvimento  das

comunidades em que atua; apoia o estabelecimento de políticas públicas voltadas

para a universalidade da qualidade de vida e o acesso às oportunidades e aos bens

necessários  ao  desenvolvimento  pleno  do  cidadão;  promove  pesquisas  e

publicações, bem como eventos voltados à construção e difusão de conhecimento

sobre temas relacionados a suas atividades.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Show da Vida,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.426/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.495/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, com sede no Município de Montes

Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  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 2.495/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Cultural Capoeirando, com sede no Município de Montes Claros.
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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.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  art.  30  determina,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  em

conselho de assistência social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.495/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.553/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em epígrafe institui  a

Semana Estadual de Combate à Obesidade Infantil.

O  projeto  foi  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  analisou

preliminarmente  a  matéria,  concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma apresentada, e à Comissão de Saúde.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  XI,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.553/2011 tem como finalidade instituir a Semana Estadual de
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Combate à Obesidade Infantil, prevista para a segunda semana de outubro, com a

realização de palestras, debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema

em todo o Estado e especialmente nas escolas públicas.

De  acordo  com  o  artigo  “Uma  Abordagem  Epidemiológica  da  Obesidade”,  da

nutricionista Anelise Rízzolo de Oliveira Pinheiro e outros autores, disponível no “site”

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-52732004000400012&script=sci_arttext>,

consultado em dezembro de 2011 a obesidade integra o grupo de doenças e agravos

não transmissíveis – DANTs –, definidas como doenças com múltiplos fatores de risco

e  interação  de  fatores  etiológicos,  sem  causa  específica  conhecida,  ausência  de

participação de microorganismos entre os determinantes e curso clínico geralmente

lento, prolongado e permanente.

É importante acrescentar que a obesidade é simultaneamente uma doença e um

fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e

diabetes.  Tal  patologia  está  diretamente  relacionada  com  o  modo  de  viver  na

sociedade  moderna,  cujo  padrão  alimentar,  associado  ao  sedentarismo,  não  é

favorável à saúde da população.

Segundo  levantamento  relatado  em  Antropometria  –  Estado  Nutricional  de

Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil, constante na Pesquisa de Orçamentos

Familiares – POF – 2008-2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE –, divulgado em agosto de 2010, a  prevalência do sobrepeso e da obesidade

cresceu bastante nos últimos 30 anos no Brasil.  A pesquisa mostra que aumentou

contínua e substancialmente o percentual de pessoas com excesso de peso e obesas

em todas as regiões do País, em todas as faixas etárias e em todas as faixas de

renda. Mostra ainda que o sobrepeso atinge metade da população adulta, cerca de

30% das crianças de 5 a 9 anos e aproximadamente 20% dos jovens entre 10 e 19

anos.

Os  números  apresentados  pela  pesquisa  supracitada  do  IBGE  indicam  que  a

obesidade está adquirindo contornos de uma epidemia no País, o que constitui um

sério problema de saúde pública, com redução da expectativa de vida e aumento dos

custos dos serviços de saúde.

Diante desse quadro, constata-se a relevância da matéria,  para a qual há muito
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tempo esta Casa vem dando atenção. Em julho de 2006 realizou, por exemplo, o

fórum técnico “Obesidade: desafios e perspectivas”, que debateu a obesidade infanto-

juvenil  em várias palestras. O tema justifica, portanto, que se criem espaços para

refletir  sobre  ele,  como  é  o  objetivo  da  proposição  em  comento.  Somos,  então,

favoráveis à sua aprovação.

Informamos que também tramita nesta  Casa o Projeto de  Lei  nº  805/2011,  que

institui a Política Estadual de Combate à Obesidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.553/2011.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Neider  Moreira  -  Adelmo

Carneiro Leão - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.583/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube Paranaense do Parque São

João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 2.583/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Esporte

Clube Paranaense do Parque São João Batista,  com sede no Município  de  Belo

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

difundir o civismo e a cultura física, além de promover encontros de caráter social e

cultural.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente o

futebol  amador,  e  participa  de  competições  esportivas  em  todas  as  modalidades
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amadorísticas, sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição para o desenvolvimento da sociedade.

Diante  da  importância  do  trabalho  realizado pelo Esporte  Clube Paranaense do

Parque São João Batista, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.583/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.607/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação - Imjese -, com sede no Município de

Montes Claros.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 27/10/2011 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 2.607/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Motivação do Jovem ao Empreendedorismo, Solidariedade e Educação -
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Imjese -, 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 determina, no § 1º do art. 14 (ver

alteração estatutária  de 12/1/2011),  que seus dirigentes,  sem exceção,  não serão

remunerados;  e,  no  art.  36,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº

9.790,  de  1999,  que  dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito

privado,  sem fins  lucrativos,  como Organizações  da Sociedade Civil  de  Interesse

Público - Oscips -, que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.607/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.650/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Juninho  Araújo,  o  projeto  de  lei  em  tela  institui  o  Dia

Estadual de Combate à Dengue e dá outras providências.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde.  Analisada  preliminarmente  por  aquela  Comissão,  que  concluiu  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda nº
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1,  que apresentou,  vem,  agora,  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer

quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188 combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir o Dia Estadual de Combate à Dengue, a

ser comemorado, anualmente, no dia 5 de dezembro.

A partir da reintrodução no Brasil do mosquito “Aedes aegypti”, na década de 1970,

vários surtos de dengue ocorreram no País. Atualmente, a dengue é considerada um

grave problema de saúde pública, pois causa morbidade elevada entre os pacientes,

que apresentam como principais sintomas febre alta, dores de cabeça, prostração,

dores nos músculos e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas vermelhas na

pele  e  dores  abdominais.  Na  forma  hemorrágica,  pode  causar  alterações  na

coagulação sanguínea que levam a sangramentos na pele e nos órgãos internos. Se

a doença não for tratada com rapidez, o paciente infectado pode ir a óbito em poucos

dias.

Alterações  climáticas  como  elevação  da  temperatura  e  chuvas  abundantes

favorecem a proliferação do mosquito transmissor, que se reproduz em reservatórios

de água. Portanto, a principal forma de prevenção da dengue é eliminar os possíveis

focos  do  mosquito  Aedes,  com  medidas  como:  manter  recipientes,  como caixas-

d’água,  barris,  tambores,  tanques  e  cisternas,  devidamente  fechados;  não  deixar

água parada em vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas,

pneus,  panelas,  calhas  de  telhados,  bandejas,  bacias,  drenos  de  escoamento,

canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus,

buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou

armazenada; recolher adequadamente o lixo.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde – SUS – desenvolve o Programa Nacional

de Controle da Dengue – PNCD –, instituído pela Portaria GM nº 1.933, do Ministério

da Saúde, em 9/10/2003, com o objetivo de reduzir a infestação pelo “Aedes aegypti”,

a incidência da dengue, bem como a letalidade por febre hemorrágica. O PNCD é um

programa permanente, pois não há evidências técnicas de que a erradicação do vetor

da dengue seja possível em curto e médio prazos, e suas ações são desenvolvidas
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em parceria com Estados e Municípios.  Entre as medidas adotadas no programa,

citamos: campanhas de informação e mobilização social, para estimular a população

a  manter  o  ambiente  doméstico  livre  de  potenciais  criadouros  do  mosquito;

fortalecimento da vigilância epidemiológica e entomológica; integração das ações de

controle da dengue na atenção básica; incentivo à destinação adequada de resíduos

sólidos.

Em  Minas  Gerais,  a  Secretaria  de  Saúde  lançou  em  17/11/2010  o  Programa

Estadual  Permanente  de  Controle  da  Dengue,  com  o  “slogan”  “Guerra  contra  a

Dengue”.  A partir  de então iniciou  uma força-tarefa para erradicação de focos  do

mosquito  transmissor  por  meio  da  vistoria  de  milhares  de  domicílios.  Além disso,

foram utilizados instrumentos inovadores: dengômetro (stand com material educativo

e atividades contra a dengue), dengue móvel (veículo que realiza a troca de materiais

recicláveis  por  material  escolar),  dengue  ville  (aplicativo  para  redes  sociais)  e

observatório da dengue (“site” que acompanha em tempo real mensagens sobre a

dengue vinculadas nas redes sociais).

Como resultado desse trabalho, houve uma queda de 85% dos casos no primeiro

trimestre  de  2011,  em  comparação  com  o  mesmo período  de  2010.  No  entanto,

apesar dos resultados satisfatórios obtidos com esse conjunto de ações, o trabalho

deve continuar no mesmo ritmo, devido ao aparecimento de novos sorotipos do vírus.

O risco de novas epidemias é motivo de alerta, uma vez que a população não tem

memória imunológica para novos vírus.

Considerando os índices de morbimortalidade da dengue a cada ano, acreditamos

que é necessária  a ação permanente e conjunta  do  Estado e da  sociedade para

prevenção e controle da doença. Dessa forma, somos favoráveis  à aprovação da

proposição  em  análise  e  estamos  de  acordo  com  a  emenda  apresentada  pela

Comissão de Constituição e Justiça, que faz coincidir  a data da comemoração no

Estado com a adotada para a prevenção em âmbito nacional, unificando, assim, os

esforços para o combate à doença.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.650/2011 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.673/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Projeto Parceiros do Futuro –

Aspaf – , 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 2.673/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Projeto  Parceiros  do  Futuro  –  Aspaf  –  ,  com sede no Município  de  Itamonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

amparo às crianças e aos adolescentes, promovendo a melhoria de sua qualidade de

vida.

Com esse propósito, a instituição presta serviço gratuito permanente de assistência

social e educacional; estimula a integração dos jovens ao mercado de trabalho; luta

pelo desenvolvimento integral de crianças e adolescentes carentes; colabora com a

implementação  de  políticas  públicas  e  programas  voltados  à  concretização  de

oportunidades  de  acesso  aos  bens  socioculturais  necessários  ao  seu

desenvolvimento.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Aspaf em prol das crianças e

dos  adolescentes,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.673/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.674/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Picuzinho –

AMP– , 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 2.674/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Picuzinho – AMP– , com sede no Município de Itamonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a melhoria da

qualidade de vida dos moradores da comunidade em que se insere.

Com esse propósito, a instituição incentiva o pleno exercício da cidadania; promove

e defende o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade da comunidade do

Picuzinho; atua na definição da política municipal de atendimento às pessoas da zona

rural; articula, junto ao poder público e a entidades privadas, ações que assegurem o

pleno exercício dos direitos dos moradores; estimula a realização de programas de

atendimento à saúde dos moradores; ampara os idosos; promove e apoia programas

educacionais, culturais e esportivos e presta serviços gratuitos de atendimento em

várias áreas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido,  consideramos  meritória  a

iniciativa de outorgar à Associação o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.674/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.676/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Campo Redondo,

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  2.676/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Comunitário Rural de Campo Redondo, com sede no Município de Itamonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a melhoria da

qualidade de vida da comunidade rural em que se insere.

Com esse propósito, a instituição participa dos trabalhos comunitários; trabalha pelo

desenvolvimento  da  agricultura;  estimula  e  apoia  iniciativas  que  beneficiem  o

povoado; reúne recursos materiais, humanos e assistenciais para o atendimento da

comunidade; promove atividades sociais, culturais e desportivas; protege a saúde da

família, a maternidade, a infância e a terceira idade; distribui medicamentos; procura

integrar  seus  beneficiários  ao  mercado  de  trabalho;  defende  o  meio  ambiente  e

ministra cursos profissionalizantes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.676/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.681/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública as Obras Sociais Santo Antônio, com sede no Município

de Patrocínio.

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  2.681/2011 pretende declarar  de utilidade pública as  Obras

Sociais  Santo  Antônio,  com  sede  no  Município  de  Patrocínio,  pessoa  jurídica  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1992,  que  tem  por  escopo  a

prestação de assistência social.

Na consecução de sua finalidade, a instituição acolhe crianças de famílias carentes

no horário em que os pais trabalham e orienta as  famílias de seus assistidos na

busca de melhores condições de vida.

Como atualmente  a  maioria  dos  pais  e  mães  trabalham  fora  para  sustentar  a

família,  as  instituições  que se  dedicam a  cuidar  dos  filhos  ganharam importância

social,  pois  contribuem  para  o  desenvolvimento  das  capacidades  e  dos

conhecimentos das crianças, além de auxiliarem as famílias no desenvolvimento de

processos educativos, construindo, conjuntamente, ações voltadas para o bem-estar

dos menores.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelas  Obras  Sociais  Santo

Antônio,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.681/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.
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Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.682/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação Juatuba  Transparente  –  ONG

Juatuba Transparente, com sede no Município de Juatuba.

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 2.682/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Juatuba  Transparente  –  ONG  Juatuba  Transparente,  com  sede  no  Município  de

Juatuba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

defender  a  qualidade  de  vida,  o  meio  ambiente  e  a  ética  nas  relações  entre  os

cidadãos.

Na  consecução  de  suas  finalidades,  a  instituição  luta  pelos  direitos  e  busca

despertar a consciência cívica do cidadão; protege os interesses do contribuinte por

meio da fiscalização do erário; mantém serviço de radiodifusão e imprensa escrita;

promove assistência social e erradicação da pobreza; defende a preservação do meio

ambiente e o desenvolvimento sustentável; fiscaliza o cumprimento dos Estatutos do

Idoso  e  da  Criança  e  do  Adolescente;  incentiva  o  voluntariado;  difunde  valores

universais como ética, paz, cidadania.

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° 2.682/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.707/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos da Saudade –

Acus –, com sede no Município de Novo Cruzeiro.

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 2.707/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Unidos da Saudade – Acus –, com sede no Município de Novo Cruzeiro,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

representar os interesses dos agricultores familiares moradores da comunidade da

Saudade.

Com esse propósito,  a  instituição promove a  proteção da saúde da  família,  da

maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  ampara  crianças  e

adolescentes  carentes;  realiza  ações  de  prevenção,  habilitação,  reabilitação  e

integração à vida  comunitária  de pessoas  com deficiência;  presta  assistência nas

áreas de educação e saúde; combate a fome e a pobreza por meio de incentivos à

produção de alimentos básicos e distribuição de cestas básicas e roupas; promove

cursos profissionalizantes para integração de seus assistidos no mercado de trabalho;

orienta  sobre  preservação  do  meio  ambiente;  implementa  ações  voltadas  para  a

integração e o desenvolvimento sociocultural de seus associados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Unidos da Saudade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.707/2011, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.708/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo alterar a 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 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  2.708/2011 pretende 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, em consequência da alteração estatutária

realizada em 17/1/2011, que modificou sua denominação para Fundação Francisco

de Assis.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as mesmas

condições  formais  que lhe permitiram a outorga do título declaratório  de utilidade

pública por meio da referida Lei nº 18.430, de 2009, e tem como propósito atuar no

campo da saúde, criando condições para o aprimoramento desse sistema na região,

e no campo educacional, fomentando o funcionamento de escolas profissionalizantes,

especialmente as voltadas para pessoas de baixa renda.

Ademais,  a  instituição  promove  a  inclusão  social,  utilizando  as  tecnologias  da

informação para o exercício da cidadania; realiza pesquisas, cursos, congressos e

encontros similares; apoia a realização de eventos artísticos e culturais, pesquisas

científicas,  históricas  e  museológicas;  incentiva  atividades  desportivas  e  a

preservação do meio ambiente.

Isso posto, consideramos meritória e oportuna a alteração proposta pelo projeto de

lei em análise.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.708/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.715/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Vida e Esperança,

com sede no Município de Governador Valadares.

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 2.715/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Vida e Esperança, com sede no Município de Governador Valadares,

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

assistência social.

Na consecução  de sua  finalidade,  a  instituição  cuida  das  pessoas  viciadas  em

drogas ilícitas e bebidas alcoólicas e dependentes de substâncias tóxicas de qualquer

natureza,  buscando  recuperá-las  socialmente;  defende  a  proteção  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência, da velhice e de pessoas com deficiência;

luta pelo direito à saúde e educação gratuitas para todos; promove a qualificação e

requalificação profissional e a integração de seus assistidos no mercado de trabalho;

orienta sobre segurança alimentar e nutricional; difunde a importância da preservação

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; incentiva o voluntariado; difunde

valores  universais  como  paz,  ética,  cidadania,  direitos  humanos  e  democracia;

combate a fome e a pobreza.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Beneficente Vida
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e Esperança , consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.715/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.721/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a ONG Projeto Saúde Oral Preventiva - Soprev

-, com sede no Município de Delfinópolis.

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 2.721/2011 pretende declarar de utilidade pública a ONG Projeto

Saúde Oral Preventiva, com sede no Município de Delfinópolis,  pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2009 com o escopo de promover a

saúde bucal na comunidade em que está inserida.

Na consecução de sua finalidade, a instituição desenvolve atividades para modificar

o perfil  epidemiológico da cárie  dental  e  da doença periodontal  e  para diminuir  a

incidência do câncer bucal nas pessoas com mais de 40 anos de idade. Por meio de

atividades  lúdicas  como  leituras,  jogos,  produções  de  texto,  teatros,  filmes  e

palestras, promove a educação e incentiva a prevenção da saúde bucal.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela ONG Projeto Saúde

Oral  Preventiva,  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° 2.721/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.723/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade de

Araújos - Asrei -, com sede no Município de Araújos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/12/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Vem agora a este órgão colegiado

a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional

e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.723/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade de Araújos - Asrei -, com sede no

Município de Araújos.

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. 18, § 7º, que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros,  associados ou instituidores não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou

benefícios, sob qualquer forma; e, no art. 41, que, na hipótese de sua dissolução, o
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patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com personalidade

jurídica que seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade

pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para retificar a sigla da instituição de

Asrei para Asrei-Araújos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.723/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º  e  na  ementa,  a  palavra  “Asrei”  pela  expressão  “Asrei-

Araújos”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.724/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Cristã de Nazareno – ACCN

–, com sede no Município de Nazareno.

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 2.724/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunidade  Cristã  de  Nazareno,  com  sede  no  Município  de  Nazareno,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A  instituição  tem  como  finalidades  promover  atividades  de  fins  filantrópicos,

educacionais,  culturais  e  sociais;  desenvolver  programas  voltados  à  proteção  da
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família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  incentivar  a

integração  dos  assistidos  ao  mercado  de  trabalho;  incentivar  a  habilitação  e

reabilitação das pessoas com deficiência e sua integração à vida comunitária; manter

escolas  de  alfabetização,  música,  pintura,  dança,  artesanato  e  de  ensino  infantil,

fundamental, médio e superior; promover eventos culturais, sociais e desportivos.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação Comunidade

Cristã de Nazareno, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.724/2011, 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 2.736/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro

Deraldo Alves - ACMBDA - , com sede no Município de Buenópolis.

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 2.736/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro  Deraldo  Alves,  com  sede  no  Município  de

Buenópolis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

sociocultural  e  gestão  comunitária,  que  tem  por  escopo  executar  serviço  de

radiodifusão comunitária, em defesa dos direitos e interesses dos moradores dessa

comunidade.

Na consecução de sua finalidade, a instituição divulga ideias, tradições, hábitos e a
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cultura da região; estimula o lazer e o convívio social; presta serviços de utilidade

pública de acordo com a Defesa Civil; contribui para o aperfeiçoamento profissional

de jornalistas e radialistas; identifica e analisa os problemas da comunidade e busca

meios  para  solucioná-los;  incentiva  a  cultura  e  o  esporte  por  meio  de  torneios,

festivais  e  exposições;  busca  a  integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de

trabalho; incentiva mutirões para melhorias na área habitacional; fomenta a doação

de  material  de  construção  e  de  medicamentos  para  famílias  carentes;  realiza

campanhas de controle da natalidade, de educação sexual e de proteção dos direitos

dos jovens e idosos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária dos

Moradores  do  Bairro  Deraldo  Alves,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.736/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.737/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Veterano Esporte Clube, com sede

no Município de Coluna.

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 2.737/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Veterano Esporte Clube, com sede no Município de Coluna, pessoa jurídica de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo difundir  o  civismo e  a  cultura
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física, além de promover encontros de caráter social, cívico e cultural.

Com esse propósito,  a instituição incentiva a prática de esportes especializados,

inclusive  o  futebol  amador  masculino  e  feminino,  e  participa  de  competições

esportivas, sempre zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Veterano

Esporte Clube, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.737/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.740/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores Beneficente Comunitária

Vida Melhor do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de São Joaquim de

Bicas.

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
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O Projeto de Lei nº 2.740/2011 pretende 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. Trata-se de pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses

dos moradores da comunidade.

A instituição desenvolve atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida

dos residentes no Bairro Pedra Branca; a organização da comunidade para a solução

de seus problemas e o trabalho social envolvendo idosos, jovens e crianças.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  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° 2.740/2011 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 2.741/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Juventude, com sede no Município

de Pedras de Maria da Cruz.

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 2.741/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética  Juventude,  com sede no Município  de  Pedras de  Maria  da  Cruz,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos

direitos e interesses dessa comunidade.
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Na  consecução  de  suas  finalidades,  a  instituição  organiza  os  habitantes  da

comunidade na busca da solução  de seus problemas;  realiza  campanhas  para  a

prevenção contra o uso de drogas ilícitas e outros vícios; combate problemas de

ordem  social  como fome,  pobreza  e  doenças;  providencia  transporte  de  pessoas

carentes aos grandes centros hospitalares da região; luta para melhorar a habitação

popular e pelo saneamento básico de toda a comunidade, inclusive pelo fornecimento

de água potável  à  famílias  carentes;  defende a  preservação do meio  ambiente  e

incentiva práticas desportivas.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Atlética

Juventude, consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.741/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.742/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Zona  Sul  de

Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme.

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 2.742/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Zona Sul de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa
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dos interesses e direitos dos moradores dessa comunidade.

Na consecução de sua finalidade, a instituição promove a proteção da saúde da

família, da maternidade, da infância e da velhice, atuando no combate à desnutrição e

à  mortalidade  infantil,  desenvolvendo  programas  de  orientação  a  gestantes,  de

planejamento familiar, de prevenção do câncer e doenças cardíacas e de orientação

para higiene bucal para idosos;  combate a fome e a pobreza com distribuição de

cesta  básica,  leite,  roupa  e  ferramentas  de  trabalho;  desenvolve  a  habilidade  e

reabilitação de pessoas com deficiência para sua inserção no mercado de trabalho;

divulga a cultura e o esporte; presta assistência nas áreas de educação e saúde.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária da

Zona Sul de Mateus Leme, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.742/2011, 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 2.746/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 160/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Santana do Deserto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  2.746/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola
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Estadual Dyrce José da Silva e Souza à escola estadual de ensino médio localizada

na Rua Marechal Francisco Damasceno Portugal, nº 225, Centro, no Município de

Santana do Deserto.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.746/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Delvito
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Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.747/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Projeto  de  Assentamento

Esperança/Santa Rosa, com sede no Município de Almenara.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011 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 2.747/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  do  Projeto  de  Assentamento  Esperança/Santa  Rosa,  com  sede  no

Município de Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 determina,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que tem por finalidade adequar a denominação da entidade,

prevista no art. 1º da proposição, ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.747/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Assentamento

Esperança/Santa Rosa - Asesro -, com sede no Município de Almenara.”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.750/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei  em tela tem por  objetivo

declarar de utilidade pública o Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente

de Areado, com sede no Município de Areado.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011 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 2.750/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Programa  de  Assistência  à  Criança  e  ao  Adolescente  de  Areado,  com  sede  no

Município de Areado.

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
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remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 18, que os seus

dirigentes  e  mantenedores  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no art. 21,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

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 2.750/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Programa de Atenção à Criança e ao

Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.751/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar São Thomé dos Velhinhos, com sede no

Município de São Tomé das Letras.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011 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 2.751/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Thomé dos Velhinhos, com sede no Município de São Tomé das Letras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 13 e 22 vedam a

remuneração  de seus  Diretores;  e  o  art.  24  determina,  que,  na  hipótese  de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.751/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - André Quintão

- Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.754/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública –

Consep –, com sede no Município de Tombos.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 16/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.754/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep –, com sede no Município de

Tombos.

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,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere; e, no art.  30, que as atividades de seus diretores não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.754/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela  Reis  -  Delvito  Alves  -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.756/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares no P.A.

Córrego Fundo - AAFCOF -, com sede no Município de Campina Verde.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 16/12/2011 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,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.756/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares no P.A. Córrego Fundo - AAFCOF -, 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 § 1º do art. 34, que

as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 38,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

associação congênere, juridicamente constituída, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.756/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Rosângela Reis -  Delvito

Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.763/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de  Timóteo  e

Amigos - Adevita -, com sede no Município de Timóteo.

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
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.763/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos - Adevita -, com sede no

Município de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 5º, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública; e no art. 6º, parágrafo único, que os seus Diretores, Conselheiros,

sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título e de qualquer

forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.763/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Delvito  Alves  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.769/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  de  Artesãos  e  Biscateiros
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Solidários – Promovendo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 2.769/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária  de Artesãos e Biscateiros  Solidários  –  Promovendo,  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.  13,  que os

serviços prestados por  Diretores,  benfeitores,  mantenedores e  associados  são de

caráter voluntário;  e, no art.  15, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade com fins idênticos, juridicamente constituída

e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.769/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

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

Alves - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.812/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia, com

sede no Município de Taiobeiras.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição,  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 2.812/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  do  Grupo  de  Teatro  Expressart  &  Cia,  com  sede  no  Município  de

Taiobeiras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

17 e o art. 47 vedam a remuneração dos Diretores e Conselheiros; e o art. 50 prevê

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública, para ser aplicado nas mesmas finalidades

da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.812/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto  de lei  em análise,  do Deputado Sargento Rodrigues,  “dispõe sobre  a

instalação e medição individualizada do consumo de energia elétrica”.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria com a Emenda nº 1.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por seu turno, manifestou-

se  pela  aprovação  da  proposição,  rejeitando  a  emenda  proposta  no  parecer  da

Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  pretende  compelir  os  prestadores  dos  serviços  de  fornecimento  de

energia elétrica a promover a medição individualizada do consumo nas edificações

prediais residenciais, comerciais ou de uso misto, mediante requerimento do síndico

ou responsável pela edificação.

No caso da energia elétrica, o poder concedente é a União, que atribuiu à Agência

Nacional  de Energia Elétrica – Aneel  -,  por meio da Lei  nº  9.427,  de 26/12/96,  a

competência para regulamentar a prestação do serviço.

A mencionada agência editou a Resolução nº 456, de 29/11/2000, cujos arts. 12 e

seguintes,  que  dizem  respeito  às  unidades  consumidoras,  disciplinam  as  várias

possibilidades  da  medição de consumo,  o  qual,  como regra,  se  efetiva  de  forma

individualizada.

Isso, porém, não retira desta Casa Legislativa a possibilidade de dispor sobre a

matéria, notadamente pelo fato de a concessionária do serviço, no Estado, ser uma

sociedade  de  economia  mista,  pertencente  à  administração  indireta  do  Estado,

conforme definido pelo art. 14, § 1º, II, da Constituição mineira.

Com efeito, é atribuição desta Casa Legislativa disciplinar a forma como a empresa

estatal, constituída por meio de lei, em obediência ao comando insculpido no art. 14,
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§ 4º, da norma constitucional antes citada, prestará serviços no mercado.

A medida adotada viria a assegurar, ainda que alterado o regulamento relativo à

prestação  do  serviço,  constante  da  resolução  antes  cogitada,  a  garantia  do

consumidor  mineiro  de  ter  a  medição  do  serviço  individualizada,  caso  entenda

conveniente.

Além disso,  a  proposta  está em plena consonância  com as  normas  que dizem

respeito à proteção do consumidor, notadamente com aquelas constantes da Lei nº

8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 325/2011, no 1º

turno, e pela aprovação da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente – Neider Moreira, relator – Bonifácio Mourão – Ivair

Nogueira – Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.561/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  7/6/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e sobre possíveis óbices à transferência

de domínio pretendida, e ao Prefeito Municipal de Goiabeiras, para que declarasse

sua aquiescência ao negócio jurídico pretendido.
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De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  1.561/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de

Goiabeiras imóvel com área de 15.504m², situado nesse Município, e registrado sob

o nº R.1-M1.678, a fls. L 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Conselheiro Pena.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será  destinado à  instalação de apoio operacional  da Prefeitura e  a  atividades  de

interesse social da comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por  meio da Nota Técnica nº  604/2011, manifestou-se favoravelmente à alienação

pretendida, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão que detém o

vínculo do imóvel,  não tem planos para sua utilização,  estando de acordo com a

doação. Sugere, contudo, a retificação do texto do art. 1º do projeto, corrigindo os

dados cadastrais do imóvel.

Ademais,  o  Prefeito  Municipal  de  Goiabeiras,  por  meio  do  Ofício  nº  151/2011,

declarou que o Município irá utilizar o imóvel em benefício da população.

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 os dados cadastrais

do imóvel, em conformidade com a nota técnica exarada pela Seplag.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.561/2011 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 Goiabeiras

imóvel com área de 15.504m2 (quinze mil quinhentos e quatro metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 1.687, a fls. 165 do Livro 3-B, no Cartório

do Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Delvito  Alves  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.946/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, a matéria em epígrafe “dispõe sobre

a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias, nos trechos

em que cortem áreas urbanas, e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XII, “a”.

Fundamentação

A proposição em estudo tem por objetivo instituir a obrigatoriedade de implantação

de ciclovia nas rodovias e sistemas rodoviários, estaduais ou federais, nos trechos

em que cortarem zonas urbanas. Estabelece que essa obrigatoriedade se aplicaria às

rodovias que forem construídas no Estado, bem como àquelas que forem ampliadas,

duplicadas ou que tenham seu traçado existente alterado. Nos termos da proposição,

naqueles trechos em que seja tecnicamente inviável a instalação de ciclovia, seria
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tolerada  a  implantação  de  ciclofaixa,  ou  seja,  uma  faixa  especial  de  trânsito

demarcada no acostamento da estrada.

O autor do projeto destaca que a bicicleta é um meio de transporte importante,

saudável e econômico, cujo uso é muito comum no Estado. Ao tornar obrigatória a

instalação de ciclovias, nas condições que especifica, visa tornar mais seguras as

condições de tráfego para os motoristas e ciclistas de Minas Gerais.

Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que não vislumbrou

óbice sob o ponto de vista da competência constitucional  do Estado para legislar

sobre o tema. Apontou ainda que diversos Estados, bem como o Distrito Federal, já

dispõem de leis com disposições semelhantes.

Dessa forma, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

De  forma,  entretanto,  a  aperfeiçoá-la  do  ponto  de  vista  jurídico  e  da  técnica

legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

Do  ponto  de  vista  do  mérito,  cabe  destacar  a  importância  do  transporte  não

motorizado.  O  desenvolvimento  do  mercado  de  crédito  brasileiro,  associado  ao

crescimento da renda, tem proporcionado o aumento da frota de veículos particulares.

O número de automóveis em circulação no País tem aumentado,  em média,  5%,

enquanto a frota de motos cresce em média mais de 10%, desde 2000.

Como  o  crescimento  da  frota  supera  de  forma  significativa  o  crescimento

populacional, isso significa que a população tem substituído o transporte individual

não motorizado e o  transporte público  pelo  transporte individual  motorizado.  Com

isso, as vias públicas, especialmente nos grandes centros, mas também nas cidades

de porte médio e pequeno, apresentam progressivo congestionamento. Além disso, a

escolha pelo transporte individual motorizado causa também uma maior emissão de

poluentes.

Dessa  forma,  torna-se  importante  incentivar  a  retomada  e  popularização  do

transporte  coletivo,  mas  também do transporte  não motorizado.  A proposição em

estudo contribui para essa finalidade. Ao estabelecer a obrigatoriedade de instalação

de ciclovia ou ciclofaixa nas rodovias novas e naquelas que sofrerem modificações

importantes,  nos  trechos  que  cortarem  trechos  urbanos,  favorece  a  utilização  de

bicicletas, meio de transporte que não contribui para o congestionamento das vias e
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que tem impacto ambiental reduzido. A instalação de ciclovias e ciclofaixas confere

maior conforto e segurança para os ciclistas, tornando a utilização de bicicletas mais

atraente.  A medida  beneficia  também  os  demais  usuários  das  rodovias,  pois,  ao

segregar o trânsito de bicicletas, reduz o risco de colisões.

Cabe destacar que atualmente o governo de Minas Gerais tem tomado iniciativas

importantes no que se refere às ligações rodoviárias, por meio de programas como o

Proacesso e o Caminhos de Minas. Dessa forma, o momento parece adequado para

que se incluam, nas ligações a serem construídas ou ainda naquelas que sofrerem

grandes  intervenções,  ciclovias  e  ciclofaixas,  conforme  pretendido  pelo  autor  da

matéria. Embora o acréscimo de ciclovia ou ciclofaixa aumente o custo das obras de

construção ou reforma de rodovia, esse custo não é um obstáculo intransponível, pois

corresponde a uma fração menor do investimento total necessário para a construção

da rodovia. Além disso, as ciclovias seriam construídas apenas no perímetro urbano,

limitando  as  áreas  sujeitas  à  obrigatoriedade  de  construção  desse  tipo  de

infraestrutura e evitando que a lei gere ônus excessivo.

A matéria foi aperfeiçoada pela Comissão de Constituição e Justiça por meio do

Substitutivo nº 1. Entretanto, ainda são cabíveis aperfeiçoamentos à matéria. Dessa

forma, é apresentado o Substitutivo nº 2 na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei

1.946/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a implantação de ciclovias nas rodovias do Estado

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As rodovias estaduais a serem construídas ou duplicadas, diretamente pelo

Estado ou por meio de concessão, contarão com ciclovia nos trechos que atravessam

perímetros urbanos.

Parágrafo único –  O disposto no  “caput”  deste  artigo se aplica aos projetos  de

construção ou duplicação a serem elaborados a partir da vigência desta lei.

Art.  2º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  ciclovia  a  pista  de  rolamento
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destinada  exclusivamente  ao  uso  de  bicicleta,  separada  fisicamente  do  leito

carroçável  da rodovia,  projetada e executada de acordo com as normas técnicas

pertinentes e devidamente sinalizada.

§ 1º – O projeto da ciclovia deverá prever alternativas para a transposição de rios,

ferrovias e outros obstáculos.

§  2º  –  Na  impossibilidade  técnica  de  construção  de  ciclovia,  será  admitida  a

construção de ciclofaixa, constituída por faixa demarcada no acostamento da rodovia,

destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas e devidamente sinalizada.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Adalclever  Lopes,  Presidente  -  Célio  Moreira,  relator  -  Celinho  do  Sinttrocel  -

Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.955/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação ao

“caput” do art. 1º e à ementa da Lei nº 13.166, de 20/1/99.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei  em tela visa a alterar a redação do “caput”  do art. 1º da Lei nº

13.166,  de  20/1/99,  para  dispor  que  o  advogado  que  não  for  Defensor  Público,

quando nomeado para defender autor ou réu pobre em processo civil ou criminal, terá

os  honorários  pagos  pelo  Estado.  A intenção  do  autor  é  garantir  a  assistência

judiciária  às pessoas carentes que necessitem demandar como autoras perante o

Poder Judiciário, e não, somente como rés, como a legislação atualmente determina.
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Ao estabelecer o direito à percepção de honorários para advogado não Defensor

Público,  a  Lei  nº  13.166,  de  1999,  em  cumprimento  do  art.  272  da  Constituição

Estadual,  o fez apenas para os que defendam o réu pobre em processo cível  ou

criminal, nada mencionando acerca da defesa de autores de demandas judiciais.

Todavia,  como  ressaltou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  mesmo  que  a

análise literal do dispositivo da Constituição mineira possa indicar que a defesa do

autor estaria excluída, o entendimento predominante nos tribunais é o de que a lei

não pode fazer a referida distinção entre autores e réus, sob pena de ofensa ao art.

5º, LXXIV, da Constituição da República de 1988 e ao princípio da isonomia.

Conclui-se, portanto, que a medida em análise é meritória e oportuna, sobretudo

pela relevância social que lhe é inerente e por sua repercussão positiva na vida dos

cidadãos, sendo certo que caberá ao advogado dativo, na impossibilidade da atuação

da  Defensoria  Pública,  prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que

comprovarem insuficiência de recursos, independentemente de estarem no polo ativo

ou passivo da lide. De fato, não faz sentido deixar desamparado o litigante pobre que

figure na autoria de demanda.

É  necessário  acrescentar,  comungando  do  entendimento  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, que, na hipótese em tela, não haverá criação de despesa para

o erário, uma vez que já existem inúmeros julgados do Poder Judiciário entendendo

ser possível que advogado dativo defenda os interesses dos autores, além dos réus.

Por derradeiro, deve-se ressaltar que o próprio Decreto nº 45.898, de 23/1/2012,

que  regulamenta  o  pagamento  de  honorários  ao  advogado  dativo,  não  faz

diferenciação entre o patrocínio de autor ou réu, estabelecendo que o advogado fará

jus a honorários pagos pelo Estado quando nomeado judicialmente para defender a

parte beneficiária de assistência judiciária de que trata a Lei  Federal nº 1.060, de

5/2/50.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.955/2011 no 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ivair Nogueira - Bonifácio

Mourão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.056/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pocrane  os  imóveis  que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 9/8/2011, esta relatoria  solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse a

esta Casa qual é a situação efetiva dos imóveis e se há óbice às transferências de

domínio pretendidas.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.056/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município  de  Pocrane  seis  imóveis  existentes  nesse  Município,  constituídos  de

1.200m² cada um, com as seguintes identificações: localizado no Córrego do Jatay,

Distrito de Açaraí, e registrado sob o nº 19.142, a fls. 175 do Livro 3-O, no Cartório de

Registro  de  Imóveis  da  Comarca de Ipanema;  localizado no Córrego do Paraíso,

registrado sob o nº 19.163, a fls. 179 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Ipanema; localizado no Córrego Santa Maria, registrado sob o nº

19.134, a fls. 173 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Ipanema; localizado no Córrego Quati Bebeu, no Distrito de Açaraí, registrado sob o

nº 19.144, a fls. 175 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Ipanema; localizado no Córrego da Safira, no Distrito de Barra da Figueira, registrado

sob o nº 19.165, fls. 180 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Ipanema; localizado no Córrego da Ferrugem, no Distrito de Açaraí, registrado sob

o nº 19.193, a fls. 185 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
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de Ipanema.

Esses bens foram doados ao Estado pelo citado ente federativo, em 1968. Agora, o

Município de Pocrane pleiteia a doação para destiná-los à construção da Secretaria

de Saúde, com uma unidade de atendimento, e da Secretaria de Esporte e Lazer,

incluindo quadras esportivas.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será  destinado à  construção das  citadas  secretarias,  possibilitando a  melhoria  no

atendimento da população local nas áreas de saúde e de esporte.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de dez anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 632/2011, posicionou-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão

que detém o vínculo dos imóveis, está de acordo com as alienações, desde que seja

incluído no parágrafo único do art. 1º da proposição a garantia do funcionamento das

escolas municipais que existem nas áreas a serem doadas.

Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que acata a

alteração sugerida pela Secretaria de Educação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.056/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - (…)

Parágrafo  único  -  Esses  imóveis  destinam-se  à  construção  das  Secretarias  de

Saúde e de Esporte e Lazer e ao funcionamento das Escolas Municipais Cantinho do

Céu, Ferrugem, Córrego Santa Maria, Córrego do Jatay, Paraíso e de Safira.”.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Rosângela Reis  -  Delvito

Alves - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe institui o

projeto de prevenção ao câncer Caminhos da Prevenção, no âmbito do Programa de

Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da Secretaria de Estado de Saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Analisada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa instituir projeto de prevenção ao câncer a ser levado

às  diversas  regiões  do  Estado  por  meio  de  unidades  móveis  equipadas  com

instrumentos aptos à realização de exames para identificação de câncer de mama, de

colo de útero, de próstata e de pele. Essas unidades contariam com equipe formada

por  um médico,  um enfermeiro,  três  técnicos de enfermagem e um motorista.  As

viagens  seriam  agendadas  pelas  gerências  regionais  de  saúde.  O  projeto  seria

instituído no âmbito do Programa de Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da

Secretaria de Estado de Saúde. Por meio da proposição em epígrafe, pretende-se

possibilitar aos moradores das regiões mais distantes do Estado e com dificuldades

de acesso às unidades de saúde a realização de exames preventivos do câncer em
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suas próprias comunidades, inclusive aquelas localizadas nas comunidades rurais.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  preliminarmente  o  projeto,

apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  retirar  disposições

inconstitucionais.  Segundo o parecer  exarado por essla Comissão,  projetos  de lei

com  iniciativa  do  Poder  Legislativo  podem  fixar  diretrizes  de  políticas  públicas

estaduais,  mas  não  podem  estabelecer  medidas  específicas  ou  dispor  sobre

programas  das  políticas  públicas.  É  atribuição  do  Poder  Executivo  formular  e

implementar as políticas públicas, pois estão no âmbito da administração do Estado,

competência desse Poder. Assim, o dispositivo que atribui competência a órgão do

Executivo,  o  que  determina  a  composição  da  equipe  de  prevenção  e  o  que

estabelece  os  equipamentos  presentes  nas  unidades  móveis  foram  excluídos  no

Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Con stituição e Justiça.

De acordo com dados extraídos do “site” do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, o

câncer de mama é o mais incidente em mulheres, representando 23% do total de

casos de câncer no mundo em 2008,  com aproximadamente 1,4 milhão de casos

novos naquele ano. É a quinta causa de morte por câncer em geral (458.000 óbitos) e

a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, excluídos os

tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em

mulheres de todas as regiões, exceto na Região Norte, onde o câncer do colo do

útero ocupa a primeira posição. Para 2012 estimam-se 52.680 casos novos desse

tipo de câncer no País. O câncer do colo do útero, que é o terceiro tipo de câncer

mais comum entre as mulheres, causa 274 mil óbitos por ano, com aproximadamente

530 mil  casos novos  por  ano no mundo.  No Brasil,  são  esperados 17.540 casos

novos para o ano de 2012.

Entre os  homens,  o câncer  mais  comum no Brasil  é  o de pele não melanoma,

seguido do câncer de próstata. Em valores absolutos, o câncer de próstata aparece

em sexto lugar no mundo e é o mais prevalente em homens, representando cerca de

10% do total de cânceres. Para o ano de 2012, estimam-se 60.180 casos novos de

câncer da próstata no País.

Existem dois grupos distintos de câncer da pele: o não melanoma, mais frequente e

menos agressivo, e os melanomas, mais agressivos, porém muito raros. Em 2012,
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estimam-se, para o Brasil,  62.680 casos novos de câncer da pele não melanoma

entre homens e 71.490 em mulheres.

O Ministério  da Saúde,  considerando a ocorrência epidemiológica  do câncer  no

Brasil  e  sua  magnitude  social,  editou  a  Portaria  GM/MS nº  2.439,  de  8/12/2005,

instituindo a Política Nacional de Atenção Oncológica. O seu art. 2º, III, estabelece

que, para a execução das ações dessa política, devem-se constituir redes estaduais

ou regionais de atenção oncológica, formalizadas nos planos estaduais de saúde e

organizadas em níveis hierarquizados, com estabelecimento de fluxos de referência e

contrarreferência, garantindo-se acesso e atendimento integral a toda a população.

No art. 3° da referida portaria são definidos os co mponentes fundamentais da sua

organização  (atenção  básica,  atenção  de  média  complexidade  e  atenção  de  alta

complexidade) com suas respectivas atribuições. À atenção básica compete realizar,

na  rede de serviços básicos de saúde,  unidades básicas de saúde e equipes da

saúde da família, ações de caráter individual e coletivo voltadas para a promoção da

saúde e prevenção do câncer, bem como para o diagnóstico precoce e o apoio à

terapêutica de tumores, para os cuidados paliativos e para as ações clínicas para o

segmento  de  doentes  tratados.  A atenção  de  média  complexidade  deve  realizar

assistência diagnóstica e terapêutica especializada, garantida a partir do processo de

referência e contrarreferência dos pacientes. Já a atenção de alta complexidade deve

garantir o acesso dos doentes com diagnóstico clínico ou com diagnóstico definitivo

de câncer, determinar a extensão da neoplasia, tratar, cuidar e assegurar qualidade

de acordo com rotinas e condutas estabelecidas. Essa assistência é realizada em

Unidades  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia  e  Centros  de

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - Cacon.

Convém ressaltar que, segundo a lógica de organização do SUS, a atenção básica

deve ser prestada por todo Município, que é o principal ente responsável pela gestão

da rede de serviços de saúde e, por conseguinte, pela realização direta da maioria

das  ações e programas de saúde.  Já  as  microrregiões sanitárias,  compostas por

vários Municípios contíguos, oferecem a assistência de média complexidade, sendo

que as macrorregiões, compostas por algumas microrregiões, prestam serviços de

média e alta complexidade.
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A fim de garantir o atendimento em média e alta complexidade fora do domicílio de

origem, foi criado o Sistema Estadual de Transporte em Saúde - Sets -, que integra os

Municípios das microrregiões do Estado, visando garantir o acesso aos serviços de

saúde por meio de um transporte eficiente e humanizado.

Dessa  forma,  as  ações  de  prevenção  e  detecção  precoce  do  câncer  já  estão

organizadas  segundo  a  lógica  do  SUS.  No  entanto,  sabemos  das  dificuldades

enfrentadas  por  muitas  pessoas  para  realização  de  atendimento  em  localidades

distantes. Assim, o projeto em questão, com as alterações propostas no Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, suplementa as ações já existentes ao

garantir o acesso universal e a integralidade da atenção à saúde.

Embora  estejamos  de  acordo  com  o  referido  substitutivo,  consideramos  ser

necessário aprimorar seu art. 1º. Da forma como está redigido, pode-se interpretar

que os programas de prevenção ao câncer  serão levados às diversas regiões do

Estado  por  meio  das  unidades  móveis.  Conforme  mencionado  neste  parecer,  as

unidades de saúde é que realizam os programas de prevenção; as unidades móveis

apenas  complementam  as  ações  já  desenvolvidas  pelo  SUS.  Para  corrigir  essa

impropriedade, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.197/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº1

Dê-se ao art.1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  1° -  A  rede  de  prevenção  ao  câncer  do  Sistema  Único  de  Saúde  será

complementada por unidades móveis, instaladas em veículos adaptados para esse

fim, visando garantir o acesso aos programas de prevenção ao câncer em todas as

regiões do Estado.”.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Adelmo Carneiro Leão - Hely

Tarqüínio - Doutor Wilson Batista.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 2.499/2011 “dispõe sobre a

criação  da  política  estadual  destinada  à  implantação  do  conceito  de  desenho

universal na produção de habitação com interesse social, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela obriga o Poder Executivo a elaborar política destinada à

implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação de interesse

social. De acordo com a definição do projeto, desenho universal corresponde a “um

conjunto  de  critérios,  a  serem observados quando da concepção arquitetônica  de

unidades habitacionais (casas e apartamentos) e de espaços urbanísticos (sistemas

de acesso, rampas, sinalizações, equipamentos), capazes de atender a maioria das

pessoas,  inclusive  indivíduos  com  deficiências  físico-motora,  auditiva,  visual  e

cognitivas,  provisórias  ou  permanentes,  mas  também  aquelas  com  estrutura

diferenciada, obesidade e mobilidade reduzida, como crianças, gestantes, idosos”.

A política acima mencionada deve estabelecer regras, instrumentos de gestão e

recursos  a  serem  definidos  com  os  diversos  setores  sociais,  econômicos  e

governamentais, com o objetivo de incentivar e viabilizar a implantação do conceito

de desenho universal na produção de habitação de interesse social no Estado, seja

pela iniciativa privada, seja pelo poder público.

A autora, na justificação que acompanha o projeto, menciona que a adoção das

concepções do desenho universal nos projetos arquitetônicos e urbanísticos é um

processo em curso no mundo todo, a partir da evolução dos estudos da ergonomia

aplicada aos produtos voltados à moradia, aos equipamentos públicos e de lazer, aos
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sistemas de circulação e às áreas comuns. Diz, ainda, que o Estado de São Paulo,

por meio de decreto, foi  o primeiro Estado brasileiro a introduzir tais princípios na

forma de política pública.

Feitas essas considerações, ressaltamos, para fins de análise da competência para

legislar sobre a matéria, que o conceito de desenho universal adotado pelo projeto

está em sintonia com o previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos

das  Pessoas  com  Deficiência,  promulgada  pelo  Brasil  em  2008,  segundo  a  qual

“'Desenho  universal'  significa  a  concepção  de  produtos,  ambientes,  programas  e

serviços  a  serem usados,  na  maior  medida  possível,  por  todas  as pessoas,  sem

necessidade de adaptação ou projeto específico. O 'desenho universal' não excluirá

as  ajudas  técnicas  para  grupos  específicos  de  pessoas  com  deficiência,  quando

necessárias”.

Percebe-se, assim, que, embora destinadas à totalidade da população, as regras de

desenho universal são especialmente voltadas para as pessoas com restrições de

mobilidade.  Dessa  forma,  a  proposição  em  exame  insere-se  no  âmbito  da

competência legislativa estadual: o inciso XIV do art. 24 da Carta Federal faculta aos

Estados membros, pela via da competência concorrente, legislar sobre a proteção e

integração social das pessoas portadoras de deficiência. Adicionalmente, o art. 23, IX,

da Constituição da República estabelece que é competência comum da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “promover programas de construção de

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. Por fim,

registre-se que a matéria não está entre aquelas consideradas de iniciativa legislativa

privativa.

Todavia, a intenção de obrigar o Poder Executivo a criar uma política pública viola o

princípio da separação de Poderes. É preciso registrar, neste ponto, que o modelo de

São Paulo, citado na justificação do projeto, seguiu uma trajetória distinta do processo

em curso em Minas Gerais, haja vista que lá iniciativa de ação partiu diretamente do

Poder  Executivo.  Por  meio  da  elaboração  de  protocolo  de  intenções  entre  a

Secretaria  de  Habitação,  a  Secretaria  de  Estado  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano foi constituído

grupo de trabalho para apresentar proposta de implantação do conceito de Desenho



191
____________________________________________________________________________

Universal.

Em vista dessas considerações, pode-se dizer que o ponto de equilíbrio entre os

Poderes Legislativo  e  Executivo  envolve  o  reconhecimento  de  que projeto  de  lei,

ainda  que  de  iniciativa  de  parlamentar,  pode  fixar  diretrizes  de  políticas  públicas

estaduais,  não  se  admitindo,  todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou

disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas  políticas.  Esse  entendimento  foi

adotado  por  esta  Comissão,  por  exemplo,  na  apreciação  do  Projeto  de  Lei  nº

56/2007, que se converteu na Lei nº 17.438, de 2008, a qual institui política estadual

de incentivo à utilização de sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam

à agricultura familiar.

Entendemos,  assim,  que a  melhor  forma de atender  aos objetivos visados pelo

projeto  de  lei  em  apreço,  dentro  dos  limites  de  atuação  constitucional  do  Poder

Legislativo, é inserir  diretriz de acessibilidade na política estadual de habitação de

interesse  social,  contida  na  Lei  nº  18.315,  de  6/8/2009.  Atende-se,  ademais,  a

necessidade de melhor sistematização da matéria.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.499/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta  dispositivo  ao  art.  2º  da  Lei  nº  18.315,  de  6  agosto  de  2009,  que

estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse

social - Pehis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei 18.315, de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso X:

“Art. 2º - (…)

X – adoção dos conceitos do Desenho Universal. “.

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

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.729/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Bicas  o  imóvel  constituído  de  um  terreno  com  área  de

1.302,07m², situado na Rua Dona Ana, nº 123, nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será utilizado

para funcionamento de um centro cultural que abrigará a biblioteca municipal e outras

instalações  necessárias  para  o  desenvolvimento  de  ações  nas  áreas  de  esporte,

cultura e lazer.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel 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;  o  art.  3° determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Mun icípio de Bicas deverá encaminhar

à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  documento  que

comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da  União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que
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a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade corrigir o número de matrícula do imóvel, de acordo com

o registro apresentado.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.729/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier,  relator - Doutor Viana - Romel Anízio -

Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.730/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.730/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piracema o imóvel  com área de 10.000m² situado no lugar

denominado  Morro  Queimado,  nesse  Município,  para  que  ali  seja  construído  um

posto de atendimento médico e um centro esportivo, com amplos benefícios para a

população local.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel reverterá ao
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patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o Município de

Piracema deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.730/2011, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Doutor Viana -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.731/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel com área de 10.000m², situado

na Rua Dr. Paulo Salvo, nº 70, Centro, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado à construção de uma

área cultural  e  ao  cultivo  de  horta  comunitária,  de  acordo  com  os  interesses  da

população local.

O art. 2º prevê 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; e o art. 3º estabelece que essa autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Presidente  Juscelino  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – documento

comprobatório da nova utilização do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A  proposição  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.731/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier -Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - Doutor Viana.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.091 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.091/2011, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública o Amazonas Country Clube de João Monlevade, 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° 2.091/2011

Declara de utilidade pública o Amazonas Country Clube de João Monlevade, com

sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ama zonas Country Clube de João

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.393 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.393/2011, de autoria do Deput ado Zé Maia, que declara de

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

sede no Município de Capinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.393/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
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Apae – de Capinópolis, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Capinópolis, com sede nesse Município.

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° 2.473 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.473/2011, de autoria do Deput ado Doutor Wilson Batista, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Cachoeira Alegre,

com sede no Município de Barão do Monte Alto,  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° 2.473/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação dos  Produtores  Rurais  de  Cachoeira

Alegre, com sede no Município de Barão do Monte Alto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Cachoeira Alegre, com sede no Município de Barão do Monte Alto.

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° 2.533 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.533/2011, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Divinópolis – SSDIV –, com
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sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.533/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Divinópolis – SSDIV –, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade dos Surdos de Divinópolis

– SSDIV –, com sede no Município de Divinópolis.

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° 2.584 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.584/2011, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura

Familiar  de  Divinópolis  –  Aprafad  –,  com  sede  no  Município  de  Divinópolis,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.584/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura

Familiar de Divinópolis – Aprafad –, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores
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da  Agricultura  Familiar  de  Divinópolis  –  Aprafad  –,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis.

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 - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.610 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.610/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Pereira, com sede no Município de

Águas Formosas, 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° 2.610/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Pereira,  com  sede  no

Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Pereira, com

sede no Município de Águas Formosas.

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 - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/2/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, em que notifica o falecimento do Sr. Paulo Pitangui

de Oliveira, ocorrido em 22/2/2012, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Presidência dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Ulysses Gomes

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

Correspondência: Mensagens nºs 185 a 189/2012 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs  2.903  a  2.907/2012,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 2.908/2012 -

Requerimentos nºs 2.503 a 2.532/2012 - Proposições Não Recebidas: Representação

popular,  do  Diretório  Estadual  do  PSDB-MG,  por  seu  Vice-Presidente,  Deputado

Federal Domingos Sávio - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados  Vanderlei  Miranda  e  Elismar  Prado,  da  Deputada  Liza  Prado  e  do

Deputado Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência

de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

- Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar Prado -  Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Humberto

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

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
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Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 185/2012*

Belo Horizonte, 27 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  Daniel  Pereira Ottoni,  à

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Frei Gaspar, nº

220, Distrito de Fidelândia, no Município de Ataléia.

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 Daniel Pereira Ottoni, que muito contribuiu para o desenvolvimento da

educação na localidade.

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
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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 Rua Frei Gaspar, nº

220, Distrito de Fidelândia, Município de Ataléia.

DANIEL  PEREIRA  OTTONI  foi  eleito  vereador  no  período  de  1967  a  1970,

tornando-se  representante  do  povo,  principalmente  no  que  concerne à  educação,

contribuindo, assim, para o desenvolvimento escolar na localidade.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio,  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa

homenagem ao vereador Daniel Pereira Ottoni.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2012.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.903/2012

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Ataléia.

Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Daniel Pereira Ottoni a escola estadual

de ensino fundamental e médio localizada na Rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de

Fidelândia, no Município de Ataléia.

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 186/2012*

Belo Horizonte, 27 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 Sebastião Alves da Cruz à
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escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  na  Rua  Camilo  Prates

Sobrinho, s/nº, no Distrito de Topázio, no Município de Teófilo Otoni.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

colegiado  daquela  unidade  de  ensino,  que  aprovou  a  indicação  do  nome  de

Sebastião Alves da Cruz para a presente homenagem.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a “Exposição de Motivos” a mim

dirigida  pela  Secretária  de  Estado  de  Educação,  para  melhor  compreensão  da

presente proposta e também com a informação de que não existe, no Município, outro

estabelecimento, instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída

por ato normativo.

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 de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  situada na Rua Camilo  Prates

Sobrinho, s/nº, localizada no Distrito de Topázio, no Município de Teófilo Otoni.

Sebastião Alves da Cruz, filho de José Alves da Cruz e Áurea Ferreira de Abreu, foi

comerciante,  líder  político  e  Juiz  de  Paz.  Destacou-se  por  relevantes  serviços

prestados à comunidade, principalmente no que concerne à educação, contribuindo,

assim, para o desenvolvimento social de toda a comunidade local.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa

homenagem ao Senhor Sebastião Alves da Cruz.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.904/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Teófilo Otoni.

Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Sebastião  Alves  da  Cruz  a  escola



205
____________________________________________________________________________

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Camilo Prates Sobrinho,

s/nº, no Distrito de Topázio, no Município de Teófilo Otoni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 187/2012*

Belo Horizonte, 27 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 autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto

Mineiro de Agropecuária o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação por parte do Município de Montes Claros.

A presente doação do Estado para o Município visa suprir demanda do Instituto

Mineiro  de  Agropecuária  para  construção  de  sede  própria  de  sua  coordenadoria

regional, 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 2.905/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Mineiro de Agropecuária o imóvel que

especifica.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária - IMA - o imóvel constituído pela área de 780,00m², conforme memorial

descritivo em anexo,  a ser  desmembrada da área total  do imóvel  de 3.780,00m²,

situado no loteamento denominado Cidade Universitária,  Bairro Jardim Morada do
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Sol, Município de Montes Claros, registrado sob nº 21.800, a fls. 208 do Livro 2-2-AP,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros.

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

sede própria da Coordenadoria Regional do IMA.

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 IMA não houver procedido ao registro do imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

Memorial  descritivo  da  área  de  780,00m²  a  ser  desmembrada  do  imóvel  de

propriedade do Estado de Minas Gerais.

Um terreno situado na Rua 22, com área de 780,00m², medindo 15,18m de frente

para a Rua 22 (partindo do ponto com as coordenadas S 16º 44’ 26,1’’ WO 43º 53’

02,6” até o ponto S 16º 44’ 25,7’’ WO 43º 53’ 02,3”); por 15,18m de fundos na Rua 23

(partindo do ponto com as coordenadas S 16º 44’ 24,7” WO 43º 53’ 03,8” até S 16º

44’ 25,1” WO 43º 53’ 04,0”); de um lado mede 51,40m, confrontando área institucional

(praça); no outro lado 51,40m, confronta com propriedade da Secretaria de Estado de

Educação.”

-  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 188/2012*

Belo Horizonte, 27 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  Padre Israel  Batista de

Carvalho à escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Presídio de

Lavras, na Avenida Ernesto Matiolli, nº 952, Bairro Santa Efigênia, no Município de

Lavras.



207
____________________________________________________________________________

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  da

comunidade escolar daquela unidade de ensino, que aprovou a indicação do nome de

Padre Israel Batista de Carvalho para a presente homenagem.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a “Exposição de Motivos” a mim

dirigida  pela  Secretária  de  Estado  de  Educação,  para  melhor  compreensão  da

presente proposta e também com a informação de que não existe, no Município, outro

estabelecimento, instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída

por ato normativo.

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 de pedido formulado pela Comunidade Escolar da

Escola Estadual  de Ensino Fundamental  e Médio na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA, localizada no Presídio de Lavras, situado na Avenida Ernesto

Matiolli, nº 952, Bairro Santa Efigênia, no Município de Lavras.

PADRE  ISRAEL  BATISTA  DE  CARVALHO,  natural  de  Pernambuco,  foi

padre/professor  e  fundador  da  Fazendinha  do  Senhor  Jesus  de  Lavras  e  da

Associação  de Recuperação  pela  Educação,  Saúde e  Trabalho  -  AREST -,  onde

promoveu o bem-estar da comunidade, destacando-se por prestar apoio e socorrer

pessoas abandonadas e a dependentes químicos.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio  na  modalidade  de  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA,  demonstra  o

reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa  homenagem  ao  Padre

Israel Batista de Carvalho.

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.906/2012

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Lavras.
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Art.  1° -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Padre  Isr ael  Batista  de  Carvalho  a

escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  na  modalidade  de Educação  de

Jovens e Adultos - EJA, localizada no Presídio de Lavras, na Avenida Ernesto Matiolli,

nº 952, Bairro Santa Efigênia, no Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 189/2012*

Belo Horizonte, 27 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 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Campos Gerais o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação feita por particular.

A presente doação do Estado para o Município visa suprir demanda municipal para

instalação da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Cordeiros, do

Centro  Experimental  da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  –

EPAMIG –, para pesquisa em fruticultura, e de um centro comunitário, para a criação

de um viveiro de árvores nativas, 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 2.907/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que

especifica.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Campos Gerais o

imóvel constituído pela área de 10.000,00m², situado no lugar denominado Gama ou

Cordeiro, no Município de Campos Gerais, registrado sob nº 6.813, a fls. 82 do Livro

3-G, no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Gerais.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação da

Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  de  Cordeiros,  do  Centro

Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -,

para pesquisa em fruticultura,  e de um centro comunitário,  para a criação de um

viveiro de árvores nativas.

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 Campos Gerais  não houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Campos Gerais encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão 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.

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 2.908/2012

Dá denominação de Prefeito Antônio Gonçalves Quaresma ao trecho da Rodovia

MG-405 situado entre os Municípios de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  denominado  Prefeito  Antônio  Gonçalves  Quaresma  o  trecho  da

Rodovia MG-405 situado entre os Municípios de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto.

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

Sala das Reuniões, 29 de fevereiro de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação: Antônio Gonçalves Quaresma nasceu em 1905, no Distrito de Belo

Campo, Vitória da Conquista, Bahia. Em 1925 mudou-se para São Paulo e em 1932,

temeroso de ser recrutado para defender a Revolução Liberal, fugiu para Belém do

Pará. Em 1934, escondido no porão de um navio, desembarcou no porto de Ilhéus

(BA). Foi ajudante de tropeiro até 1935, quando retornou a Vitória da Conquista.

Casado  com  Guiomar  Gonçalves  Mota,  estabeleceu-se  como  fazendeiro  e

pecuarista de renome no Município de Jacinto, em 1941. Nesse Município, consolidou

a condição de fazendeiro, distinguindo-se pela qualidade do rebanho criado. Foi eleito

Vereador da Câmara Municipal de Jacinto, em 1954. Foi eleito Prefeito Municipal de

Jacinto em 3/10/58 e empossado em 15/2/59. Em outubro de 1959, Quaresma enviou

à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 105, pedindo autorização para o início da

construção da rodovia Jacinto - Jaguarão - Santo Antônio, uma vez que se tratava de

um projeto aprovado há anos, porém não viabilizado.

Locou,  ele  próprio,  guiando-se  em  lombo  de  burros,  os  159km  da  rodovia,

identificou os terrenos mais firmes, as encostas menos íngremes, as escarpas mais

acessíveis. A braços de homens construiu a estrada, inaugurada em 1961. Com a

inauguração, Santo Antônio estava integrado ao resto do Brasil. A estrada construída

atravessa  um  dos  relevos  mais  agressivos  do  Estado  e  sua  construção  apenas

encontrou parâmetro (guardadas as devidas proporções) na construção da rodovia

Transamazônica, no governo do Presidente Médici, em 1970.

A  vitória  política  de  Antônio  Quaresma  representou  o  rompimento  de  uma

hegemonia política comandada por coronéis, representou a confiança e a crença de

que existia outra vida e que novas possibilidades poderiam ser construídas; que a

liberdade política e a qualidade de cidadão não poderiam padecer sob os grilhões de

uma velha nomenclatura que segregava o povo do Baixo Jequitinhonha.

Em  1961  a  administração  Quaresma  vivenciou  outro  feito  extraordinário:  a
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inauguração da primeira linha de ônibus, com viagens regulares, entre Jacinto e Belo

Horizonte. A empresa concessionária era a Viação Peixe Vivo Ltda.

Quaresma  dispensou  particular  atenção  ao  ensino,  implantando  escolas  em

comunidades rurais e fazendas. Em seu último ano de gestão, Quaresma enviou à

Câmara projeto doando um terreno ao Estado, destinado à construção de um gruo

escolar. O terreno, situado na quadra 21 do plano de urbanização, com área total de

2.000m²,  limitando-se  com  as  ruas  denominadas  Santa  Maria,  São  Francisco  e

Olegário Maciel, foi destinado à construção da sede do Grupo Escolar Cardeal Mota.

Em  1960  Quaresma  conseguiu  instalar  em  Jacinto  o  primeiro  banco,  a  Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais. Em 1961 criou a primeira unidade municipal

de saúde, contratando médico para atender a população.

Em  sua  gestão  Quaresma  pacificou  a  política  em  Jacinto,  estabelecendo

cordialidade e respeito entre as correntes partidárias locais. Foi eleito Vereador da

Câmara Municipal de Jacinto em outubro de 1962 e em 2/10/66 o PR marcava seu

retorno ao poder, reelegendo Antônio Gonçalves Quaresma para o quadriênio 67/70.

A posse dos eleitos ocorreu em 1º/3/67. Em seu segundo mandato, em plena ditadura

militar,  embora  os  Municípios  tenham  ficado  sem  voz  nas  casas  legislativas  e  o

dinheiro fosse liberado a conta-gotas, Quaresma se dedicou ao abastecimento de

água para a sede do Município, construiu a barragem na Serra do Mocó e preparou a

rede para instalação hidráulica. Em sua segunda gestão, Quaresma assinou convênio

com o Departamento Estadual de Água e Energia Elétrica e preparou o Município

para receber a rede de transmissão de energia elétrica, sepultando definitivamente a

amargura da energia elétrica intermitente fornecida pelo velho motor estacionário.

Antônio Gonçalves Quaresma faleceu em Belo Horizonte em setembro de 1986,

deixando  inesquecível  lição  de,  como  gestor  público,  bem  servir  aos  interesses

coletivos.

Por essa razão entendemos ser meritória a iniciativa de dar ao trecho da MG-405

entre  os  Municípios  de  Jacinto  e  Santo  Antônio  do  Jacinto  o  nome de  Rodovia

Prefeito Antônio Gonçalves Quaresma.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  2.503/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes e

dapedido de providências com vistas à instalação de equipamentos para prática de

atividades físicas na Praça Jorge Saad, localizada no Bairro Tirol, em Belo Horizonte.

Nº  2.504/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades  físicas  na  Praça  José  Raimundo,  localizada  no  Bairro  Tirol,  em  Belo

Horizonte.

Nº  2.505/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça José Ricardo, localizada no Bairro Maldonado, em Belo

Horizonte.

Nº  2.506/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Minerva, localizada no Bairro Itaipu, em Belo Horizonte.

Nº  2.507/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades  físicas  na  Praça  Mizael  Adauto  da  Silva,  localizada  no  Bairro

Independência, em Belo Horizonte.

Nº  2.508/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades  físicas  na  Praça Modestino  Sales  Barbosa,  localizada no Bairro  Flávio

Marques Lisboa, em Belo Horizonte.

Nº  2.509/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades  físicas  na  Praça  Nossa  Senhora  Aparecida,  localizada  no  Bairro

Milionários, em Belo Horizonte.

Nº  2.510/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Sagrado Coração de Maria, localizada no Bairro Vale do

Jatobá, em Belo Horizonte.

Nº  2.511/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Santa Margarida, localizada no Bairro Santa Margarida,

em Belo Horizonte.

Nº  2.512/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça São Bento, localizada no Bairro Itaipu, em Belo Horizonte.

Nº  2.513/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na praça localizada na Rua Camarões, no Bairro Tirol III, em Belo

Horizonte.

Nº  2.514/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na praça localizada na Rua Liberdade,  no Bairro Liberdade,  em

Belo Horizonte.

Nº  2.515/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de
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atividades físicas na Praça Olhos d'Água, localizada no Bairro Olhos d'Água, em Belo

Horizonte.

Nº  2.516/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Alfredo Sabeta, localizada no Bairro Santa Helena, em

Belo Horizonte.

Nº  2.517/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Pôr do Sol, localizada no Bairro Santa Cecília, em Belo

Horizonte.

Nº  2.518/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Reno, localizada no Bairro Araguaia, em Belo Horizonte.

Nº  2.519/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Amadeu Lorenzato, localizada no Bairro Pilar, em Belo

Horizonte.

Nº  2.520/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Bom Pastor, localizada no Bairro das Indústrias, em Belo

Horizonte.

Nº  2.521/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Colina, localizada no Bairro Olaria, em Belo Horizonte.

Nº  2.522/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Conjunto Esperança I, no Bairro Conjunto Esperança, em

Belo Horizonte.

Nº  2.523/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na praça do Conjunto Bonsucesso, localizada no Bairro Conjunto

Bonsucesso, em Belo Horizonte.

Nº  2.524/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na praça Ecologia, localizada no Bairro Vale do Jatobá, em Belo

Horizonte.

Nº  2.525/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades  físicas  na  Praça  Éden,  localizada no Bairro  Vila  Castanheira,  em Belo

Horizonte.

Nº  2.526/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Fé, localizada no Bairro Bonsucesso, em Belo Horizonte.

Nº  2.527/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Geraldo Mansur, localizada no Bairro Maldonado, em Belo

Horizonte.

Nº  2.528/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de
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atividades físicas na Praça Itaipu, localizada no Bairro Itaipu, em Belo Horizonte.

Nº  2.529/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria de Esportes

pedido  de providências  com vistas  à instalação de equipamentos para  prática  de

atividades físicas na Praça Jerimum, localizada no Bairro Independência, em Belo

Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 2.530/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Capelinha pelos 99 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.531/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Escola Estadual Ordem e Progresso pedido de informações sobre os

alunos  matriculados  na  unidade  no  ano  de  2012,  sobre  as  turmas  existentes,

discriminadas por turno e por série, sobre o número de alunos em cada turma e sobre

os alunos que se encontravam matriculados na referida Escola no final de 2011.

Nº  2.532/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  as

circunstâncias  e  os  motivos  pelos  quais  se  deu  a  rescisão  do  contrato  dos

professores da Escola Estadual Ordem e Progresso no período em que esteve na

direção  escolar  a  Sra.  Mariza  de  Oliveira  Costa,  bem  como  sobre  a  eventual

recontratação  desses  professores  ou  sobre  a  possibilidade  de  revisão  dessa

recontratação. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, por ilegitimidade

ativa do signatário, considerando o disposto no art. 87 do Estatuto do PSDB, deixa de

receber a seguinte proposição:

REPRESENTAÇÃO POPULAR

Excelentíssimo Senhor  Deputado Doutor Viana, DD. Presidente do Conselho de

Ética da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O  Diretório  Estadual  do  Partido  da  Social  Democracia  Brasileira  –  PSDB-MG -

pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Alvarenga Peixoto, 974, 2º

andar,  Bairro Lourdes, CEP 30180-120,  nesta Capital,  representado por  seu Vice-
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Presidente que esta subscreve, vem, respeitosamente, formular  representação para

instauração  de  investigação  por  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  e

quebra de decoro parlamentar, em face do Deputado Estadual Rogério Correia de

Moura Baptista, pelos seguintes fatos:

1 - A sociedade brasileira em geral e mineira em particular receberam com absoluta

indignação as revelações efetivadas pela revista “Veja”, em sua edição nº 2.247, de

14/12/2011,  na  reportagem  intitulada  “A  Trama  dos  Falsários”,  veiculando  atos

praticados pelo representado em seu anterior mandato (legislatura 2003-2006).

2 - Referida reportagem - que ora se requer seja considerada, em todos os seus

termos,  integrante  da  presente  representação  -  comprova,  com  fundamento  em

interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal com autorização judicial,

que o representado foi um dos responsáveis pela elaboração da chamada Lista de

Furnas, contratando, instigando, prestando auxílio e efetuando pagamentos a Nilton

Antônio Monteiro, conhecido falsificador e estelionatário que, inclusive, encontra-se

preso em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Inquéritos de

Belo Horizonte (Processo nº 0024.08.181.165-5) e mantida pelo Tribunal de Justiça

no “habeas corpus” impetrado (Processo nº 0820446-71.2011.8.13.0000).

3  -  Em  suma,  o  representado  encomendou  ao  falsário  que  se  encontra  preso

documento  destinado  a  comprovar  o  falso  envolvimento  de  parlamentares  de

legendas oposicionistas em um “esquema” irregular de financiamento de campanhas

eleitorais, com a utilização de recursos desviados de Furnas Centrais Elétricas.

4 - A gravidade do fato é suficiente, contudo, para afastar a gravidade de outra

constatação: assessores e, possivelmente, recursos públicos estaduais, provenientes

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foram utilizados para viabilizar

a  “operação”, ou  seja,  muito  embora  a  conduta  do  então  Deputado  Estadual  já

caracterize,  por  si  só,  ato  de  improbidade  e  quebra  de  decoro  parlamentar,  os

contornos  da  prática  são  agravados  pela  possível  utilização  da  estrutura

administrativa do seu gabinete.

5  -  Em  verdade,  o  representado,  em  conjunto  com  o  ex-Deputado  Federal

Agostinho Valente,  não hesitou em utilizar o funcionário de seu gabinete de nome

Simeão Celso de Oliveira, que prestava e até hoje é contratado como Supervisor de
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Gabinete  na  Assembleia:  http://www.jusbrasil.com.br/diários/25473578/doemg-

executivo-legislativo-01-02-2011-pg-63

Pág.  63.  Executivo  e  Legislativo.  Diário  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais

(DOEMG) de 1º/02/2011

“Gabinete do Deputado Rogério Correia

nomeando Simeão Celso de Oliveira para o cargo de Supervisor de Gabinete II,

padrão VL-43, 8 horas”.

6 - Do mesmo modo, o representado forneceu os serviços advocatícios necessários

à defesa do estelionatário Nilton Antônio Monteiro: reportagem do jornal “O Tempo”,

edição de 24/3/2006, já noticiava que o então advogado do falsificador Carlos Alberto

Torezani  era  lotado  no  gabinete  da  bancada  do  Partido  dos  Trabalhadores  na

Assembleia – Auxiliar Técnico Executivo II, com jornada de 8 horas diárias, conforme

nomeação ocorrida em 18/3/2003 – e fez a defesa a pedido do representado Rogério

Correia.

7 - Se a jornada de trabalho do servidor era de 8 horas diárias, a conclusão que se

segue é  que  o  patrocínio  dos  interesses do  falsificador  Nilton  Antônio  Monteiro  -

acompanhamento para interrogatório,  realização de audiências, etc.  -  foi  efetivado

durante o período de tempo em que deveria prestar serviços ao órgão público.

8 - Esse fato antecedente recomenda a apuração das circunstâncias em que o atual

advogado - William dos Santos - prestou e está prestando os serviços advocatícios,

mesmo porque teve participação decisiva na fraude.

9 - Sem embargo, o advogado William dos Santos, ao negar sua participação no

esquema de  falsificação,  foi,  curiosamente,  desmentido  pelo  próprio  ex-Deputado

José Dirceu, vale dizer, enquanto o primeiro declarou que “não me lembro mais sobre

o que fui falar com o José Dirceu. Acho que fui pedir para que ele intercedesse junto à

PF  para  agilizar  uma  investigação  do  nosso  interesse”,  o  segundo  afirmou,

textualmente,  que  “fui  procurado,  então,  pelo  advogado,  William  Santos,  que

representava Nilton Monteiro. Ele queria que eu participasse da defesa de seu cliente.

Disse-lhe taxativamente que não tinha tempo para tratar do assunto nem interesse”.

10  -  Aliás,  a  desfaçatez e  a  certeza  da impunidade do representado  e  de  seu

companheiro de empreitada criminosa podem ser medidas pelo fato de que ambos,
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arrolados como testemunhas, depuseram em favor de Nilton Antônio Monteiro em

queixa-crime  ajuizada  pelo  então  Deputado  José  Carlos  Aleluia,  depoimentos  de

crucial  importância  para  a  absolvição de seu  comparsa,  a  teor  do  julgamento  da

Apelação nº 1.0024.06.029163-0/001 e dos respectivos termos.

11 - É de elementar constatação que os fatos de responsabilidade do representado,

além  do  respectivo  delito  de  falsificação,  posterior  uso  e  falso  testemunho,

caracterizam improbidade e quebra de decoro, considerando que o parlamentar se

enquadra no conceito de agente público e os atos foram praticados no exercício do

cargo,  com  o  comprometimento  de  assessores  lotados  no  respectivo  gabinete  e,

possivelmente, da respectiva estrutura administrativa mantida pela Assembleia, vale

dizer  e em última análise,  com a utilização de recursos públicos para viabilizar  a

fraude.

12 - Pelo exposto, respeitosamente, requer, considerando a gravidade dos atos de

improbidade  administrativa  e  quebra  de  decoro  parlamentar  praticados,  o

recebimento  da  presente  representação  em  caráter  de  urgência, viabilizando  a

instrução e o processamento da presente  em face do Deputado Rogério Correia,

mentor  e  responsável  pela  falsificação  conhecida  como  Lista  de  Furnas,  com  a

utilização de recursos públicos para tanto, consubstanciados no uso de assessores e,

possivelmente, da estrutura administrativa de seu gabinete na Assembleia Legislativa.

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2011.

Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB-MG

Por seu Vice-Presidente, Deputado Federal Domingos Sávio.

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Alencar

da Silveira Jr. e caríssimos colegas, gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa o

falecimento do Sr. Sebastião de Assis, ex-Prefeito da minha cidade, Ouro Fino. Foi

um  homem  voltado  exclusivamente  ao  bem  durante  longos  anos,  não  só  como

Prefeito e Vice-Prefeito, mas também como provedor do nosso Asilo São Vicente de

Paulo. Ele trabalhou muito pelo nosso Município. Na verdade, Sebastião de Assis é

uma referência maior na política e na família e procurou semear somente o bem.
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Acima de  tudo,  ele  nos  deixou um profundo legado:  o  legado da moralidade,  da

transparência, da amizade com o povo, pois sempre olhou com todo o seu coração

não  só  para  o  asilo  como também  para  a  família  de  Ouro  Fino.  Como Prefeito,

durante o seu mandato de 1976 a 1982 - no qual tive a honra de ser seu Vice-Prefeito

-, ele trabalhou muito por nossa cidade. Escolas foram construídas, e, na ocasião,

instalamos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, quando o Governador de

Minas era o saudoso Ozanan Coelho. Portanto, gostaria de deixar registrado isso e

dizer que já formulamos manifestação de pesar à família em nome do nosso povo de

Ouro  Fino,  onde  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  é  bastante  votado.  Nossos

sentimentos  a  toda  a  família  e  a  toda  a  comunidade  de  Ouro  Fino.  Por  nossa

sugestão,  brevemente a Câmara Municipal  de Ouro Fino prestará uma sessão de

homenagem póstuma ao grande ouro-finense Sebastião de Assis.

O Sr. Presidente - Faço registro dos sentimentos da Mesa desta Casa.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, quero apenas anunciar aos nobres

Deputados que hoje o Senador Marcelo Crivella foi indicado para assumir o Ministério

da Pesca e Aquicultura. Ele será empossado nesta sexta-feira. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Gostaria de comunicar a todos o aniversário,  hoje, do nosso

companheiro  Deputado  Carlin  Moura,  que  pediu  a  esta  Presidência  para  que

convidasse todos os Deputados, funcionários desta Casa e imprensa, em geral, para

a festa, na sua residência, logo mais, a partir das 22h15min.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados;

senhoras e senhores profissionais da imprensa que cobrem nossos trabalhos nesta

tarde; senhoras e senhores servidores desta Casa; público que acompanha nossos

trabalhos por meio da TV Assembleia, boa tarde.

Sr. Presidente, tentarei abordar dois assuntos que me trazem a esta tribuna, e os

dois são para mim de altíssima relevância. Tenho em minhas mãos a última edição da

revista “Viver Brasil” - creio que as Deputadas e os Deputados desta Casa receberam

esse exemplar -, que traz uma matéria de capa preocupante.

Gostaria da atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados porque a revista
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fala de uma casa, que ela chama de Casa do Aborto. Ela dá endereço, número e

nome dos médicos “abortistas”.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  senhoras  e  senhores  que

acompanham  esta  reunião  de  casa,  somos  pela  vida.  Recentemente  fiz,  nos

microfones  desta  Casa,  um  ato  de  repúdio  à  escolha  pela  Presidente  Dilma  da

Secretária, com “status” de Ministra, que agora ocupa a Secretaria de Políticas para

Mulheres e que é uma “abortista” declarada - ela até confessou ter feito dois abortos

quando de sua militância.

Sabemos todos que nossa Constituição permite o aborto – para aqueles que estão

querendo discutir a questão do aborto – em duas situações: uma delas é no caso de

risco para a mãe; e, a outra, em situação de estupro. Até para os casos de crianças

com  malformação  é  preciso  que  a  Justiça  autorize  o  aborto,  porque  nossa

Constituição não o prevê nessa situação.  Mas o que me assusta  é que a  “Viver

Brasil”, revista respeitável – aliás, parabenizo os editores e a diretoria da revista -, ao

fazer essa matéria corajosa, dá até endereços e nomes.

Gostaria,  Sr.  Presidente,  que  as  notas  taquigráficas  de  minha  fala  fossem

encaminhadas ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, ao Juizado da Infância e

Juventude e à Vara de Família. Se temos nomes e endereço, precisamos saber que

medida foi tomada por parte das autoridades para prender essas pessoas que estão

agindo ao arrepio da lei e fazendo abortos aqui em Belo Horizonte.

Não  serei  inocente  de  imaginar  que  essa  é  a  única.  Não,  sabemos  que  elas

proliferam por aí, que estão espalhadas por nossa cidade, pelas cidades do interior,

mas queremos saber qual foi a ação tomada pela Justiça e pela polícia no sentido de

fechar essa clínica, se já foi feita alguma coisa. Na matéria, não li ou não vi que tenha

sido tomada alguma iniciativa, Deputado Bosco.

Então, fica aqui essa denúncia. Mais uma vez, fica a minha palavra de repúdio à

escolha que a Presidente Dilma fez para ocupar a Secretaria da Mulher: uma pessoa

que  faz  claramente  a  defesa  do  aborto  em  nosso  País.  Já  até  disse  numa

oportunidade que, ao fazer a defesa e ao se declarar como quem já fez dois abortos,

ela  para  mim  é  ré  confessa  e  como tal  não poderia  ocupar  a  posição  que está

ocupando neste momento no governo federal.
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Tenho aqui em minhas mãos uma carta que, na verdade, é uma metáfora, mas que,

com toda a certeza, traz em seu conteúdo uma realidade incontestável. Creio ser um

texto conhecido de muitos aqui, mas gostaria de aproveitar o meu tempo para lê-la.

Trata-se  de  um  suposto  monólogo  de  uma  criança  no  ventre  com  a  sua  mãe.

Defendemos a vida.  Acreditamos que, a partir  do momento que há o encontro do

espermatozoide com o óvulo, instala-se ali a vida. Dizer que uma criança gestada até

o terceiro mês não tem ainda formada a sua cadeia de neurônios ou de sensibilidade

para a dor não é argumento para que se assassinem crianças no ventre de suas

mães.

Tenho aqui  uma carta,  que retirei  do  Portal  da Família,  intitulada “Carta  de  um

bebê”.  Como  disse,  trata-se  de  uma  metáfora,  mas  muito  real,  muito  possível.

Gostaria da atenção das senhoras e dos senhores que aqui estão, principalmente dos

que nos acompanham de suas casas.

A carta diz assim: (- Lê:)

“Oi, mamãe, tudo bom? Eu estou bem. Graças a Deus, faz apenas alguns dias que

você me concebeu em tua barriguinha. Na verdade, não posso explicar como estou

feliz em saber que você será minha mamãe. Outra coisa que me enche de orgulho é

ver o amor com que fui concebido. Tudo parece indicar que eu serei a criança mais

feliz do mundo!

Mamãe, já se passou um mês desde que fui concebido, e já começo a ver como o

meu corpinho começa a se formar, quer dizer, não estou tão linda como você, mas

me  dê  uma  oportunidade!  Estou  muito  feliz!  Mas  tem  algo  que  me  deixa

preocupado...Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me

deixa dormir. Mas tudo bem, isso vai passar. Não se desespere.

Mamãe, já se passaram dois meses e meio e estou muito feliz com minhas novas

mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Mamãezinha, me diga o que foi? Por

que você chora tanto todas as noites? Por que, quando você e o papai se encontram,

gritam tanto  um com o outro? Vocês não me querem mais  ou  quê? Vou fazer  o

possível para que me queiram.

Já se passaram três meses, mamãe, e te noto muito deprimida, não entendo o que

está  acontecendo,  estou  muito  confuso.  Hoje  de  manhã  fomos  ao  médico  e  ele
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marcou uma visita amanhã. Não entendo, eu me sinto muito bem. Por acaso você se

sente mal, mamãe?

Mamãe,  já  é  dia,  aonde  vamos?  O  que  está  acontecendo,  mamãe?  Por  que

choras? Não chore, não vai acontecer nada. Mamãe, não se deite, ainda são duas

horas da tarde, não tenho sono, quero continuar brincando com minhas mãozinhas.

Ei! O que esse tubinho está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo. Ei, por

que estão sugando a minha casa, mamãe?

Espere,  essa é  a  minha mãozinha!  Moço,  porque a arrancou? Não vê  que me

machuca? Mamãe,  me defenda!  Mamãe,  me ajude!  Não vê que ainda sou muito

pequeno para me defender  sozinho? Mãe,  a minha perninha!  Estão arrancando...

Diga para eles pararem; juro a você que vou me comportar bem e que não vou mais

te chutar. Como é possível que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai ver

só quando eu for grande e forte...  Ai,  mamãe, já não consigo mais... Ai, mamãe...

Mamãe, me ajude...

Mamãe, já se passaram 17 anos desde aquele dia, e eu, daqui de cima, observo

como ainda te machuca ter tomado aquela decisão. Por favor, não chore. Lembre-se

de que te amo muito e que estarei aqui te esperando com muitos abraços e beijos. Te

amo muito. Seu bebê.

Que Deus  tenha pena de nossas almas!  Tenhamos consciência.  Digam não ao

aborto”.

Quando digo que essa é uma matéria corajosa da revista “Viver Brasil”, é porque

ela dá endereço e nome. E como eu disse, Sr. Presidente, gostaria que as notas

taquigráficas fossem encaminhadas aos órgãos competentes, porque essas pessoas

que estão consentindo e praticando esse crime hediondo chamado aborto precisam

ser tratadas com todo o rigor da lei.

Nos 3 minutos que me restam, vou tentar fechar o outro tema. Nesta semana, o

jornal “O Tempo” veiculou uma matéria sob o título “Evangélicos querem `curar´ gays”.

Colocam  a  palavra  curar  entre  aspas,  numa  provocação  clara,  porque  alguns

entendem que nós, evangélicos, achamos que o homossexualismo é uma doença.

Não; na minha visão, homossexualismo é uma escolha.

Mas  o  que  quero  dizer  é  que  o  Conselho  Federal  de  Psicologia  impôs  uma
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proibição aos psicólogos que trabalhavam com grupos de homossexuais que queriam

deixar essa condição para a condição de heterossexuais: eles não podem mais fazer

esse trabalho; é antiético, e estão proibidos de fazê-lo, sujeitos a ter os seus registros

cassados.  Grande hipocrisia do  Conselho Federal  de  Psicologia!  Também grande

hipocrisia da nossa lei, pois tenho em mão, também extraídas da internet, as leis e a

Portaria nº 1.707, de 8/2008, que liberaram recursos, pelo SUS, para que aqueles que

quiserem deixar a condição de homossexual para a condição de transexual possam

fazer a cirurgia, com recursos do governo. A isso não se faz qualquer oposição ou

questionamento.  A pergunta  que faço  é:  qual  a  diferença entre  o desejo de uma

pessoa de deixar a condição de homossexual para a condição de heterossexual e o

de outra que quer deixar a condição de homossexual para a condição de transexual?

A meu ver, não há diferença. É uma escolha que a pessoa está fazendo. Como é do

seu direito. E o Conselho Federal de Psicologia não pode arrancar da pessoa esse

direito, assim como não pode proibir os seus profissionais de trabalharem nessa área

para  contribuir  com  aqueles  que  não  estão  satisfeitos  com  a  sua  sexualidade.

Também se um homossexual  quer fazer uma cirurgia para se tornar transexual,  é

porque não está satisfeito com sua genitália; não está satisfeito com sua condição de

homossexual e, por isso, quer ser transexual. Agora, por que o homossexual que quer

passar à condição de heterossexual ou retomá-la não pode fazê-lo? Por que está

proibido?  Isso,  para  mim,  é  uma  hipocrisia  do  Conselho  e  dos  movimentos

homossexuais, até porque, quando se toca nesse assunto, a primeira palavra que

vem de lá para cá é “o homossexualismo pode não ter cura, mas a homofobia tem”.

Como já disse aqui,  em outras oportunidades, homofobia, literalmente traduzido,

significa medo de homem, e não exatamente o termo que foi aplicado por aquele

inglês, que entendeu que esse título era o que melhor definiria a aversão ou aqueles

que não gostam dos homossexuais.  Não é o caso aqui.  Pelo contrário,  existe um

trabalho, muito bonito, realizado com um grupo de homossexuais na Igreja Batista da

Lagoinha. As portas da Igreja Batista da Lagoinha, onde sou um dos pastores, estão

sempre abertas para receber quem quiser participar, conosco, das nossas reuniões.

Agora, se homofobia é medo de homem, posso dizer também que, na outra ponta,

existem homofóbicos também; porque tenho medo, também, da forma como muitas
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vezes sou tratado por aqueles que defendem seus pensamentos e posicionamentos

na questão LGBT, e outras letras mais que couberem aí.

Então, creio que a homofobia pode ser aplicada dos dois lados, Deputado Rômulo,

tanto de lá para cá quanto daqui para lá. A questão aqui não é essa. A questão aqui é

de direito. O Conselho Federal de Psicologia não pode cercear os seus profissionais

e não pode lhes tirar o direito de trabalhar para esses grupos. Por quê? Porque o

próprio governo federal tem dinheiro para permitir que os homossexuais possam fazer

uma cirurgia para  a transição transexual.  Portanto,  são caminhos opostos,  porém

tratando de uma mesma situação e de uma mesma questão. Deixo aqui esse registro.

Agradeço  a  oportunidade  pela  utilização  desses  preciosos  15  minutos.  Muito

obrigado. Boa tarde a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Deputado Vanderlei Miranda,

solicito que formalize o requerimento que solicita o envio ao órgãos competentes das

notas taquigráficas do pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Vanderlei Miranda - Providenciarei o requerimento imediatamente, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  –  Obrigado,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados e todos que nos assistem pela TV Assembleia. Parabéns, Deputado Carlin

Moura, a quem desejamos muita saúde, felicidades e muita força para continuar sua

história de luta, da qual todos nós somos testemunhas e conhecemos, realmente, o

valor de V. Exa e suas qualidades como homem público.

O Sr. Presidente - Gostaria de lembrar que o Deputado Carlin Moura faz aniversário

somente de quatro em quatro anos. Por isso a festa oferecida por ele, Deputado, é

uma grande festa. Ele juntou dinheiro nos últimos quatro anos para aplicar no dia 29

de fevereiro.

O Deputado Elismar Prado* – Mais uma vez, parabéns, Deputado Carlin Moura.

Gostaria de agradecer a esta Casa, Sr. Presidente, a todas as Deputadas e a todos

os  Deputados,  assim  como  a  nossa  assessoria  e  a  da  Casa,  ao  destacar  dois

projetos  de  minha autoria,  duas  proposições,  que  foram aprovadas  por  todas  as

Comissões temáticas e também no Plenário, em segundo turno, em dezembro do ano
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passado, pelas Deputadas e Deputados. Então, agradeço a todos.

A  lei  é  de  minha  autoria  e  foi  sancionada  em  janeiro,  Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados.  Trata-se da  Lei  nº  20.018,  de 2012,  sobre a saúde da criança.  Aliás,

elaboramos um material para divulgação dessa lei, que é de grande interesse público.

Essa lei beneficiará mais de dois milhões de crianças em todo o Estado de Minas

Gerais.

Essa lei  tem o objetivo de aumentar o número de vacinações das crianças com

idade  de  até  10  anos.  Com  ela  queremos  reduzir  e  erradicar  várias  doenças

infectocontagiosas,  como  sarampo,  tuberculose,  difteria,  tétano  e  coqueluche.  A

nossa  lei  dispõe  sobre  um  trabalho  compartilhado  que  acontecerá  tanto  entre  o

Estado e a Secretaria de Saúde, como também no sistema de ensino, porque, no ato

da matrícula, os pais ou responsáveis pelos nossos alunos, além de se preocupar

com uniforme e  material  escolar,  vão se preocupar  também  com a caderneta  de

saúde ou o cartão de vacina. Com essa lei, haverá todo um processo para que as

escolas  possam contribuir  no  sentido  de  orientar  os  pais  ou  responsáveis  que a

caderneta de saúde da criança tem que estar em dia. A lei basicamente dispõe sobre

isso.  No  ato  da  matrícula,  o  responsável  pela  criança  apresentará  também  a

caderneta de saúde ou o cartão da criança, para que possamos orientar a família

sobre a importância da caderneta de vacinação, que cuidará da qualidade de vida das

nossas crianças, que é um direito. Temos o calendário básico de vacinação, e há uma

série de vacinas que é direito da criança receber gratuitamente, o que cuida da saúde

das nossa crianças.

Com relação à educação, diminuiremos a evasão escolar. Todos sabem que, em

determinados períodos do ano, ocorrem diversos surtos nas escolas, muitas crianças

faltam muito à aula, o que prejudica o seu processo de aprendizagem. Essas famílias

também têm muito custo com a compra de medicamentos e cuidados hospitalares.

Então essa lei vem no sentido de prevenir e ajudar realmente a cuidar da saúde das

nossas crianças e melhorar o processo de ensino, diminuindo a evasão escolar. A

Sociedade Brasileira de Pediatria calcula que, no período da vida escolar até 10 anos,

a criança fica em torno de 16 mil horas no interior da sala de aula, ambiente mais

propício para a contaminação das doenças mais comuns, as doenças virais. Essa
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medida de acompanhar e de a escola também ajudar a acompanhar para manter o

cartão de vacina da criança em dia contribuirá muito para melhorar a qualidade de

vida  dessas  crianças,  auxiliando  na  redução  de  gastos  com  a  saúde  pública,

medicamentos  e  cuidados  hospitalares.  Elaboramos  um  material  falando  da

importância da caderneta de vacinação para a vida das crianças.

Há uma questão muito  importante,  Sr.  Presidente:  o  Deputado  Federal  Weliton

Prado  acompanhou o  anúncio  oficial  em  Brasília,  ao  lado do Ministro  da  Saúde,

Alexandre Padilha, das novas vacinas que serão incluídas no calendário básico de

vacinação do  SUS,  do  Ministério  da  Saúde.  A partir  de  agosto  de  2012,  já  será

aplicada a nova vacina pentavalente, que imunizará a criança contra cinco doenças

de uma só vez – difteria,  tétano,  coqueluche,  influenza tipo B e hepatite B; e,  no

máximo em quatro anos, será disponibilizada a vacina heptavalente, que protegerá a

criança contra sete doenças de uma só vez. Isso será muito importante, porque os

pais não precisarão levar a criança tantas vezes aos postos de saúde. Esse tipo de

vacina combinada facilitará muito a vida dos pais, das mães.

Aliás, essa nova vacina protegerá contra dois tipos de meningite que realmente são

um terror. No Brasil a meningite já tirou a vida de milhares de crianças. Sabemos da

preocupação dos pais com essa doença e das dificuldades que enfrentam. É uma

vacina  muito  cara,  mas  que  será  também  oferecida  gratuitamente  incluída  na

heptavalente. Nesse anúncio feito pelo Ministro Alexandre Padilha, eles comentaram

também a importância da Lei nº 20.018, que é de minha autoria e foi aprovada por

esta Casa, e da promoção da saúde das crianças em Minas Gerais. Isso beneficiará

mais de 2 milhões delas.

Portanto,  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  agradeço  à  Assembleia  a

aprovação dessa lei que tramitou aqui rapidamente pelas Comissões de Justiça e de

Saúde. Realmente os Deputados entendem desse tema. Por exemplo, os Deputados

Carlos  Mosconi  e Adelmo Carneiro Leão, assim como todos os outros  Deputados

integrantes da Comissão de Saúde, contribuíram bastante. Então, já está em vigor a

Lei nº 20.018, de 2012, de nossa autoria, que cuida da saúde da criança no intuito de

que o cartão de vacina esteja em dia. Agradeço a todos os Deputados.

Deputada  Liza  Prado,  concederei  aparte  primeiramente  ao  Deputado  Pompílio
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Canavez,  que deseja  expor  um assunto  importante relativo  ao  direito  das nossas

Diretoras, que contam com o nosso apoio, e depois a V. Exa. Concedo aparte ao

Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) – Boa tarde. Deputado Elismar Prado,

parabéns  pela  sanção  do  seu  projeto  de  lei  apresentado  quando  V.  Exa.  era

Deputado Federal. Espero que continue seu trabalho com brilhantismo nesta Casa. O

Deputado  Weliton  Prado,  seu  irmão,  realiza  também  um  trabalho  fantástico  em

Brasília.

Sr. Presidente, Deputados e telespectadores, aproveito para lembrar novamente o

caso  de  Diretoras  e  Diretores  de  Escola  que,  apesar  de  eleitos  livre  e

democraticamente  pelas  comunidades  das  escolas  estaduais  do  Estado,  não

tomaram posse. Foram impedidos de exercer o cargo. Há diversos casos no Estado.

Ontem, no meu pronunciamento, mostrei o jornal “Folha do Lago”, que nos trouxe

notícia  do  Sr.  Alexandre  Flausino,  professor  queridíssimo e muito  respeitado pela

comunidade de Alfenas.  Quantos  jovens já  passaram pela  escola  e  foram alunos

desse professor, que foi eleito por unanimidade! Num gesto de perseguição política, a

Secretária Ana Lúcia Gazzola não empossou o Prof. Alexandre Flausino. Além disso,

duas Diretoras em Campos Gerais que foram eleitas livre e democraticamente pela

maioria da comunidade dessa cidade não tomaram posse, porque participaram da

greve da educação no ano passado e ousaram utilizar um instrumento democrático,

que é participar de uma greve, protestar e assinar abaixo-assinados. O Governador

do Estado, por iniciativa da Secretária Ana Lúcia Gazzola, não permitiu a posse das

Diretoras nem do Diretor. Isso ocorreu não só no Sul de Minas, mas também em todo

o Estado.

Deputado Elismar Prado, V.  Exa. é um batalhador e lutador pela democracia no

Estado. Aproveito para pedir novamente à Secretária Ana Lúcia Gazzola que reveja

essa posição ditatorial. Além disso, peço ao Governador Antonio Anastasia, que é um

democrata, que reveja essa atitude de não nomear quem foi eleito democraticamente.

Parabéns pelo pronunciamento e muito obrigado pela oportunidade.

O Deputado Elismar  Prado* – Obrigado,  Deputado Pompílio  Canavez.  Antes de

conceder aparte à Deputada Liza Prado, só queria lembrar que, além da dificuldade
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dos  nossos  Diretores,  eleitos  democraticamente  pela  comunidade,  não  tendo  o

governo permitido que tomassem posse, há também a questão do reajuste do piso

nacional da educação. Temos aqui o jornal “Hoje em Dia” de 28/2/2012, que traz o

anúncio do Ministério da Educação, que divulgou o valor do novo piso: R$1.451,00,

ou seja, 22,2% de reajuste no índice.

Infelizmente, o governo do Estado de Minas Gerais iniciou uma movimentação, em

Brasília, para aprovar proposta de reduzir o índice para 6,5%. Ora, essa iniciativa do

governo  de  Minas  é  um  atentado,  um  desrespeito  não  apenas  aos  nossos

trabalhadores da educação - Minas não cumpre a lei do piso salarial da educação -,

mas também a todos os professores e trabalhadores da educação do Brasil. Minas

não  cumpre  a  lei,  não  paga  o  piso  salarial  da  educação,  faz  uma  política  de

remuneração baseada nas perdas da carreira e obriga o recebimento do salário por

meio  de subsídio.  O governo iniciou  uma política  de desvalorização do professor

congelando  sua  carreira,  não  respeita  o  tempo  de  serviço  nem  a  promoção  por

escolaridade. É uma vergonha muito grande!

Destaco que continuarei  a luta em defesa dos trabalhadores da educação,  pela

implementação do piso nacional para os professores em Minas Gerais,  que é um

direito deles. Infelizmente o governo daqui impôs uma proposta, contra a qual votei,

que congelou a carreira do professor neste Estado. Mas continuarei minha luta.  A

proposta de redução do índice de reajuste de 22% para 6,5%, em Brasília, é uma

indecência. Essa mobilização, essa articulação do Governador é uma vergonha para

nós. Espero que seja rechaçada e que o governo respeite os trabalhadores e cumpra

a  lei  federal,  que  vale  para  todos,  independentemente  de  partido,  vale  para

Governador do PT, do PSDB, não importa o partido. Trata-se de uma lei federal, que

tem de ser cumprida.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Elismar Prado, quero aproveitar

este momento e cumprimentá-lo pelo seu discurso. Quero também cumprimentar o

Deputado Carlin Moura pelo seu aniversário. Parabéns, Deputado Carlin!

Deputado Elismar Prado, gostaria também de cumprimentá-lo pelas leis resultantes

de seu trabalho. Acredito que seu trabalho nesta Casa orgulhe todos os mineiros e

mineiras.  Esses  projetos  são importantes  porque dizem respeito  à  vida  do  nosso
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povo,  beneficiam as  nossas  crianças,  principalmente as  em idade escolar.  Quero

solidarizar-me  com  Diretoras  e  professoras.  Ontem  a  Associação  Mineira  de

Municípios  –  AMM -  questionou  o  fato  de  mais  de  30% das  Prefeituras  estarem

comprometidas  com  o  piso  nacional  dos  professores.  Há  que  se  ver  que  os

Municípios passam por dificuldades. Mas o piso é lei, e ela tem de ser respeitada.

Portanto,  minha  solidariedade  aos  Diretores,  aos  professores  e  às  professoras.

Também vou envidar esforços para que seja nomeado quem foi eleito diretamente

pelas comunidades escolares.

Quero também parabenizá-lo, Deputado Elismar Prado, pelo nosso projeto de lei,

que foi aprovado na Comissão de Justiça e cria campanha permanente pela tarifa

social. A energia neste país é cara. No mínimo, isso é para ajudar as pessoas de

baixa renda, que são as que mais sofrem. São poucos os que conseguem a tarifa

social.  Já  conseguimos  um grande  avanço em relação a isso.  Portanto,  sinto-me

orgulhosa  pela  nossa  parceria  nesse  projeto  de  lei  aprovado  pela  Comissão  de

Justiça. V. Exa. é o autor. Ser coautora de projeto do Deputado Elismar me mantém

sempre atenta e próxima da população sofrida. Acredito que estamos atentos a essa

população. Solicitamos que fosse realizada audiência pública. Hoje a Cemig preparou

uma cartilha, com a Defensoria Pública, graças ao nosso trabalho, para divulgar entre

as pessoas carentes, mostrar que têm direitos e como têm de proceder quando têm

problemas com o fornecimento de energia. Isso ainda não é suficiente.

Essa campanha permanente tem tudo que ver com a luta do Deputado Weliton

Prado.  Então,  Deputado  Elismar,  quero  cumprimentá-lo  e  dizer-lhe  que  continue

sendo  batalhador,  essa  pessoa  sensível  às  necessidades  de  nosso  povo,

desempenhando  um  trabalho  brilhante  na  Comissão  de  Cultura.  Todo  povo  que

realmente valoriza a cultura está dando um passo à frente, transformando-se pela

cultura. Pobre do povo que renega a arte, pobre daquele que não percebe que a

cultura é tão importante quanto a educação, para termos um País em que o povo

tenha visão crítica. Parabéns pelo trabalho como Deputado e principalmente pelas

legislações aprovadas aqui.

O Deputado Elismar Prado* – Obrigado, Deputada Liza Prado. Concedo aparte ao

Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Obrigado, Deputado Elismar. Quero

também cumprimentá-lo pelo belo trabalho que vem realizando.

Aproveito  também  o  ensejo  para  cumprimentar  o  aniversariante  de  hoje,  o

Deputado Carlin  Moura,  que parece não envelhecer  –  está aí  com essa cara  de

menino.

Deputado Elismar,  lembro  que hoje temos  um evento  na  Comissão de Cultura.

Gostaria de agradecer-lhe a audiência pública. Ela ainda acontecerá, mas V. Exa. tem

colaborado muito no que diz respeito à feira do Mineirinho. Infelizmente, até hoje os

feirantes estão sem uma resposta. Não há um projeto do governo apresentado pela

Secretaria da Copa do Mundo para o Mineirinho, e os feirantes estão ameaçados de

serem retirados de lá. Parece aquela gestão misteriosa, silenciosa, em que o povo

não fica sabendo para poder opinar.

É óbvio que é necessário o estabelecimento de uma feira dentro das obras que

serão realizadas no Mineirinho. Isso é da cultura do povo da Regional Pampulha de

Belo Horizonte. É importante que haja essa opção de lazer para os turistas e para o

nosso  povo.  No  entanto,  os  feirantes  estão  simplesmente  ameaçados  de  serem

retirados de lá.

V.  Exa.  tem  me  ajudado  muito  nessa  luta.  Gostaria  de  agradecer-lhe  e,

evidentemente, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito.

O Deputado Elismar Prado* – Agradeço ao Deputado Rogério Correia.

Hoje, aliás, dia 29 de fevereiro, expira o contrato assinado com os expositores, sem

que estes tenham tido resposta alguma do governo. Faremos a segunda audiência

sobre o mesmo tema, que é a situação dos expositores da feira do Mineirinho. Eles

realmente precisam protestar, cobrar e exigir seus direitos.

A Copa  do Mundo –  e  não somente  ela,  mas,  em  2013,  também a  Copa das

Confederações – se realizará em Belo Horizonte. Isso representa a expectativa que

os  expositores  tinham  de  melhorar  suas  condições  de  trabalho  e  renda,  porque

haverá aumento no número de turista. Justamente neste momento eles são punidos.

A Copa do Mundo não pode significar punição aos trabalhadores. O governo precisa

pensar  na  situação  deles  porque,  afinal  de  contas,  estão  tentando  garantir  seu

emprego, seu ganha-pão.
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Então faremos novamente esse debate e aguardamos que o governo apresente

solução aos trabalhadores da feira de artesanato do Mineirinho.

Sr.  Presidente,  agradeço.  Concluo  aqui,  informando que,  amanhã,  às  17  horas,

estarei  no  Município  de  Guarda-Mor.  Aproveito  para  mandar  um  abraço  para  o

Charles. Inauguraremos uma praça na cidade e continuaremos o nosso trabalho de

entrega dos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola. Já entregamos em

Centralina, Cascalho Rico, Monte Carmelo e Santa Vitória, ou seja, foram entregues

mais  de  80  veículos  desse  programa  para  transportar  gratuitamente  os  nossos

estudantes da zona rural.

O recurso de R$10.000.000,00 foi proveniente de uma emenda de bancada, que

indicamos quando fui Deputado Federal. Ainda estamos indicando os Municípios e

entregando os ônibus em todo o  Estado de Minas Gerais.  Isso  está contribuindo

muito com a melhoria da qualidade da educação em Minas e garantindo o transporte

escolar gratuito aos alunos da zona rural do Estado. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Nesta oportunidade, este Deputado e esta Presidência gostariam

de  parabenizar  todos  os  Deputados  Federais  que  apoiaram  e  assinaram  essa

emenda  de  bancada,  que  faz  parte  do  trabalho  dos  Deputados  de  Brasília,

independentemente de partido.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de lembrar

que, há 20 anos, apresentávamos um projeto para o funcionamento de uma escola

para 6 mil alunos no Mineirinho. Seria feita uma adaptação lá. No Rio de Janeiro,

existe  o  sambódromo,  que,  durante  o  dia,  funciona  como uma escola.  Devido  à

necessidade de escola naquela região, o Mineirinho também poderia ser uma escola

que atenderia 6 mil alunos, sem atrapalhar em nada seu uso durante os jogos ou

finais de semana.

Quando se fala em feira no Mineirinho, devemos nos lembrar de que a única renda

que a Ademg tem hoje é essa feira. Então esse assunto deve ser tratado com mais

seriedade, ainda mais com a possibilidade de extinção da Ademg, pois tenho certeza

de que isso acontecerá depois de prontos o Mineirão e o Independência.

Com  a  palavra,  o  Deputado  Jayro  Lessa.  Na  sua  ausência,  com  a  palavra,  o
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Deputado Zé Maia. Na sua ausência, com a palavra, o Deputado Antônio Júlio. Na

sua ausência, com a palavra, o Deputado Doutor Viana.  Na sua ausência, com a

palavra, a Deputada Liza Prado.

Nesta  Casa,  quando  ouvimos  a  Deputada  Liza  fazer  um  aparte  ao  seu  irmão,

vemos que existe um trabalho conjunto. Quando se fala em nepotismo, existe um

nepotismo muito grande na família de V. Exa., que tem um Deputado Federal, dois

Deputados  Estaduais  e  um  Vereador.  O trabalho  no  Legislativo  está  presente  na

família Prado. Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* – Obrigada. Todos pelo crivo do voto, democraticamente

eleitos. É uma honra. Todos têm sua história, e sou uma orgulhosa defensora dos

mandatos  do  Deputado  Estadual  Elismar  Prado  e  do  Deputado  Federal  Weliton

Prado. Pode ter certeza de que a nossa vida toda, ao recebermos o voto popular, é

trabalhar para defender quem mais precisa. É nossa luta, é nossa missão, e sempre

vamos orgulhar esta Casa.

Venho hoje  para dizer  que novamente estamos empenhados para que haja um

Procon em nossas cidades. Faço parte do Conselho Gestor do Fundo Estadual de

Defesa  e  Proteção  do  Consumidor,  representando  esta  Casa  juntamente  com  o

Deputado  Délio  Malheiros.  O  Conselho  tem  realizado  atividades  constantes,  e  a

próxima reunião será no dia 6 de março. O atual Presidente do Conselho é o Dr.

Paulo Calmon Nogueira da Gama. A reunião acontecerá no Procon Estadual, na Rua

Dias  Adorno,  no  dia  6  de  março.  Nossa  pauta  está  extensa,  discutiremos  desde

projetos  do  Estado,  equipamentos  para  os  fiscais  do  Procon,  possibilidade  de

agilização do trabalho com dispensa de formulários. Hoje os órgãos de defesa do

consumidor  devem apresentar 19 formulários  para fazer a fiscalização.  O sistema

municipal de Ubá também será discutido. A pauta é extensa.

Quero falar do empenho de todo o Conselho Gestor. Desde o ano passado e desde

que fui Superintendente do Procon de Uberlândia faço parte do sistema nacional de

defesa  do  consumidor.  O  consumidor  é  muito  desrespeitado  pelas  empresas

telefônicas,  pelos  bancos,  pela  máfia  dos  cartões  de  crédito.  O  Deputado  Célio

Moreira que o diga, e os Deputados Ulisses, Carlin Moura e Elismar sabem. Como se

não bastasse o consumidor pagar energia elétrica caríssima, ainda é desrespeitado
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no banco, na escola, enfim, em tudo em que há relação de consumo. Temos apenas

cerca de 100 órgãos de defesa do consumidor em 853 Municípios, e nos pequenos,

onde não há esse órgão, é uma dificuldade fazer uma reclamação, pois as pessoas

têm de se deslocar. Como se não bastasse o consumidor ser desrespeitado todos os

dias,  a  Constituição  Federal  também  é  desrespeitada.  O  Código  de  Defesa  do

Consumidor  é  um  microssistema  e,  como  tal,  é  matéria  de  ordem  pública.  O

consumidor  é  desrespeitado  a  todo momento,  e,  como se  não  bastasse,  apenas

cerca de 100 Municípios têm órgão de defesa do consumidor.

Portanto, neste ano estamos fazendo novamente a campanha “Minha cidade tem

Procon”, incentivando e exigindo, antes que o Ministério Público entre com ação civil

pública  contra  as  Prefeituras.  Antes  que tenham  de  mandar  uma recomendação,

estamos tentando trabalhar no convencimento para que esse trabalho seja feito. Esta

Casa, com muita competência, juntamente com o Marcelo Barbosa, representante do

Procon Assembleia, e com a participação dos outros Deputados da nossa comissão,

preparou uma cartilha importante para ajudar os Municípios a criar o seu Procon. E

de que ele precisa, minimamente, para poder fazer isso?

Cumprimento aqui todo o corpo técnico desta Casa, o qual não canso de elogiar:

jornalistas, Polícia Legislativa, funcionários administrativos, Consultoria e Taquigrafia.

Tenho orgulho de participar dos trabalhos de uma Assembleia em que há pessoas

preparadas, servidores que realizam seu trabalho com paixão. Essa cartilha também

foi  fruto  do  trabalho  desses  funcionários,  a  qual  estou  divulgando  –  ressalto  que

mudamos algumas coisas - para convencer as Prefeituras da obrigação constitucional

de  ter  o  órgão  de  defesa  do  consumidor  –  Procon  -  em  suas  cidades.  Depois,

entendemos a industrialização, que globalizou a questão econômica, e há dificuldade

do consumidor, que é a parte vulnerável dessa relação. É preciso pensar o estatal, e

é direito fundamental a defesa do consumidor. Nossa Constituição o preconizou como

direito fundamental, como microssistema, como um direito que precisamos ver todos

os  dias.  É  necessário  haver  um  órgão  que  seja  o  defensor  desse  consumidor

vulnerável, para buscar o equilíbrio entre ele e o fornecedor. É preciso haver uma

repercussão e uma aceitação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Como

dizem, Deputado Rogério Correia, essa é uma lei que pegou. Estou aqui com essa
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cartilha e hoje já enviei um roteiro a todas as Prefeituras. Algumas já o receberam,

outras  ainda  estão  recebendo.  As  Câmaras  Municipais  também  podem  incentivar

isso. O Prefeito deverá apresentar um projeto de lei à Câmara, mostrando o que é

uma estrutura mínima para se ter um Procon. O roteiro para a criação do Procon

Municipal  é  fundamental,  a  verificação  do  serviço  de  dotação  orçamentária,  a

existência de pelo menos um bacharel em direito, enfim, o mínimo para uma cidade

pequena.  Assim,  haverá  um  coordenador,  uma  pessoa  jurídica,  um  apoio

administrativo e dois estagiários. É importante haver, no mínimo, três ambientes para

garantirmos o atendimento, além de umas seis cadeiras e uma mesa. Mas o que

deve haver mesmo é vontade política, porque independentemente de você querer ou

não, gostar ou não, o consumidor a todo momento realiza um contrato. A partir  do

momento em que o cidadão põe o pé no ônibus, ele já está realizando um contrato,

que lhe garante o direito de ser transportado com cuidado, de ser entregue inteiro,

sem  faltar  nenhum  pedaço,  com  sua  bagagem  também.  Há  aí  uma  relação  de

consumo. Portanto, é preciso haver vontade política, para dispormos de um Procon

ligado ao Poder Executivo.

Gostaria de cumprimentar todos os meus amigos e amigas do Sistema Nacional de

Defesa do  Consumidor  –  SNDC -,  que estão  na  defesa do consumidor,  hoje  tão

vulnerável, que durante o tempo todo passa raiva com as telefônicas, com os cartões

de crédito e com as máfias dos bancos, que ganham horrores de dinheiro praticando

tarifas abusivas. Nós da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, da qual

tenho  orgulho  de  ser  Vice-  Presidenta,  temos  a  obrigação  de  defender  esse

consumidor  vulnerável.  Estamos  à  disposição,  porque  o  desrespeito  é  total  e  é

preciso que esse instrumento estatal seja viabilizado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Deputada Liza Prado, parabéns. Acho

que a ideia que V. Exa. trouxe será extremamente útil nos Municípios menores, para

que o consumidor exija seus direitos, porque hoje, muitas vezes, ele nem os conhece.

V. Exa. lembrou bem isso. De fato, às vezes, as pessoas não conhecem seus direitos

e são exploradas e maltratadas pela telefonia ou pelas agências de banco, que, às

vezes, desrespeitam seus diretos humanos. V. Exa. está de parabéns.

Deputada Liza Prado, lembro-me de quando eu era Vereador em Belo Horizonte e
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os bancos não pagavam o Imposto sobre Serviço – ISSQN -, pois eles aproveitavam

de uma lei da ditadura militar que os isentava disso.

A Deputada Liza Prado* – Deputado Rogério, eu ouvi na televisão que os bancos

não podem ter banheiro nem bebedouro, porque isso é matéria para a União legislar.

Já foi discutido que pode legislar sob tortura.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – A mesma coisa aconteceu em relação

ao ISSQN, e eles diziam que isso não podia porque havia uma lei federal. Mas, com a

Constituição de 1988, o ISS passou a ser do Município. Em Belo Horizonte, Deputada

Liza Prado, instituí uma lei, pela qual os bancos passaram a pagar ISS. Houve uma

briga, eles foram até a última instância da Justiça, mas ganhamos a questão em Belo

Horizonte. (- É interrompido.)

A Deputada Liza Prado* – E as filas de atendimento? Há poucos caixas para isso.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Atualmente Belo Horizonte recebe mais

imposto  sobre  serviços  de  banco  do  que  qualquer  outra  coisa.  Foi  uma  vitória

extraordinária. Depois outros Municípios passaram a ganhar.

A Deputada Liza Prado* – Há Municípios que ainda não estão cobrando ISS. Com

toda a  dificuldade por  que passam, ainda  não estão  cobrando o  ISS.  Isso  é um

absurdo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Não cobram ainda? Eles têm o direito

de cobrar ISS dos bancos, que, para o Município, é uma receita importante. A maior

receita de ISS de Belo Horizonte vem dos bancos.

Esse caso que V. Exa. citou, lembrou-me da porta giratória dos bancos. Na época, a

Febraban...

A Deputada Liza Prado* – Eles querem tirar tudo agora.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Agora querem tirá-las. Falavam que

não podiam colocá-las, pois iam gastar uma fortuna. Não é possível que um banco,

com o lucro que obtém, não consegue instalar uma porta giratória.

A Deputada  Liza  Prado*  –  As  saidinhas  de  banco  estão  matando  as  pessoas.

Constantemente  há  também  explosões  de  caixas  eletrônicos.  Esta  semana,  em

Uberlândia,  na  universidade  onde  há  seguranças,  eles  explodiram  um  caixa

eletrônico.  Quer  dizer,  as  pessoas  não  têm  segurança nem para  sacar  o  mísero
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salário em um caixa eletrônico.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* – Por isso parabenizo-a. V. Exa. tem um

defensor aqui. Creio que todos nós da Bancada do PT estamos solidários à sua ideia.

Quero  aproveitar,  permita-me  apenas  30  segundos,  para  dizer  que  hoje  os

professores tiveram um bom anúncio nacional. Ontem foi estabelecido pelo MEC o

novo piso do magistério em R$1.451,00, mas a boa notícia serviu para o Brasil e não

para Minas. O índice do piso será de 22% para todo o Brasil, e, em Minas Gerais, o

governo já reafirmou que serão apenas os 5% já firmados para abril.

Quis falar isso enquanto V. Exa. está na tribuna, pois, mesmo sendo de partido da

base  do  governo,  votou  com  os  professores,  quando  votamos  contrários  ao

estabelecimento daquele projeto de lei. O que estava por trás do projeto de lei que o

governo enviou a esta Casa era exatamente não permitir que os professores tivessem

esse aumento. Portanto, em todo o Brasil serão comemorados 22% de reajuste para

melhorar o sistema educacional  e,  em Minas,  ficaremos, infelizmente,  apenas nos

5%. E V.  Exa. teve a coragem e a dignidade de votar como prometeu durante o

processo de campanha. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho realizado.

A Deputada  Liza  Prado*  –  Quero  dizer  aos  Deputados  Elismar  Prado,  Rogério

Correia,  André Quintão e Ulysses Gomes que se a educação não for  uma pauta

prioritária dos governos, este país não irá para frente. É preciso que os professores e

as  professoras  sejam  valorizados;  que  possam  ter  condições  de  trabalhar;  que

possam  ter  uma  visão  crítica  e  democrática  do  processo  educacional,  para  que

realmente possamos avançar neste país. Não vejo, Deputado Alencar da Silveira Jr.,

outra  forma  que  não  seja  apoiar  o  movimento  dos  professores,  as  organizações

sindicais, porque considero fundamental que este país possa avançar.

Quero comentar  outro  tema,  Deputado Carlin  Moura.  O senhor  está  perdido  lá.

Torcemos  para  que  mude  logo a  Prefeita.  Como se  não  bastasse  Contagem  ter

fechado a Funec, ainda por cima houve o golpe do IPTU. Falaram que não iam pagar

o  IPTU,  mas  elaboraram  uma  artimanha  para  trair  o  povo.  Prometeram  e  não

cumpriram. Na verdade, está passando por dificuldades. Mas há uma coisa boa que

quero elogiar: em Contagem, dia 31, as mulheres da União Brasileira de Mulheres

estão organizando uma manifestação para discutir  a violência contra a mulher em
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nosso  Estado.  É  inadmissível  que  um  país  civilizado,  onde se  diz  que o  povo  é

educado, permita que suas mulheres derramem sangue, que seus filhos fiquem sem

mãe, porque alguns acham que a mulher é propriedade particular. É inadmissível que

a mulher procure uma delegacia de mulheres que não tem infraestrutura necessária

para receber a denúncia e proteger a vida dessa mulher.

Deputado  Ulysses  Gomes,  é  preciso  discutirmos  as  propostas  e  exigirmos

orçamento  do  nosso  Estado.  É  preciso  que  os  nossos  Municípios  possam  dar

atenção prioritária às nossas crianças, que possamos ter uma educação permanente

e que possamos fazer com que melhore a situação das mulheres, que são mais da

metade da população, que muito têm contribuído para a educação deste país, que

possuem  mais  escolaridade,  mas  ainda  continuam  ganhando  menos  do  que  os

homens em algumas categorias. Percebemos que não há delegacias especializadas

e juizados especiais.

Gostaria  de  dizer  que fiz  um pedido à Consultoria  desta Casa e assinarei  uma

cartilha em nome da bancada feminina, fornecendo subsídios para a imprensa, as

universidades, as entidades e as ONGs, de forma a conhecerem os programas do

governo  e  a  sua  execução,  os  dados  científicos  e  estatísticos  relativos  ao  perfil

socioeconômico das mulheres. A equipe do Sabino e da Flávia está preparando o

documento. Esperamos apresentá-lo em breve, com o apoio da Mesa, do Presidente

desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro - aliás, desejo que sua mãe se restabeleça, pois

está adoentada, e tenha saúde suficiente. Presto-lhe a minha solidariedade.

No dia 8 de março, juntamente com outros Deputados...  O Deputado Sebastião

solicitou a criação de uma comissão especial para avaliarmos o mapa da violência em

Minas Gerais. A bancada feminina é composta de 5 membros entre 77 parlamentares.

Poderemos  andar  em  todas  as  regiões  do  Estado,  discutir  a  infraestrutura  das

delegacias e saber como as mulheres estão sendo desrespeitadas, assassinadas e

violentadas, porque não existem programas específicos. As mulheres são mais da

metade da população e não têm seu direito garantido. Com a Constituição de 1988, a

nossa Carta Cidadã, os direitos são iguais.  É preciso que sejamos respeitadas. O

corpo da mulher pertence apenas a ela, que é quem decide como ser respeitada. Não

podemos aceitar a impunidade. É preciso que tenham espaço para denunciar e não
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serem assassinadas.

O caso da nossa Procuradora foi emblemático. A Justiça deu uma resposta rápida,

mas percebe-se que a Lei Maria da Penha e os programas...

As mulheres devem ter apoio suficiente para que esta tribuna seja um instrumento

para exigirem respeito, dignidade. Queremos delegacias estruturadas, com condições

para receber as denúncias das mulheres. E que as medidas que estão na Lei Maria

da Penha não fiquem apenas no papel.  Segundo decisão do STF,  não é preciso

apenas  autorização  da  mulher  para  a  abertura  de  processo  diante  de  denúncia

própria. Creio que, se há conhecimento, o Ministério Público pode agir, a Justiça pode

tomar providências. O que não podemos é permitir que este país continue omisso e

que  as  mulheres  sejam  espancadas.  Na  Arábia,  as  mulheres  ainda  precisam

atravessar a rua, porque não podem dividir a mesma calçada com os homens. Não

podemos permitir que o mundo não respeite mais da metade da população.

Deputado João Leite,  para  haver  igualdade  de  gênero,  precisamos de medidas

afirmativas  que  permitam  às  mulheres  terem  seu  direito  respeitado.  Com  esse

material,  esta  Casa  conseguirá  ajudar  as  instituições  a  colaborarem  nessa  luta.

Portanto, o documento está pronto. Se alguém se interessar, poderá procurar o nosso

gabinete  para  que  possamos  enviá-lo.  Que  esse  seja  um  instrumento  que  a

Assembleia está proporcionando ao povo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas e todos que

nos  assistem.  Neste  momento  gostaria  de  trazer  aqui,  de  público,  o  nosso

reconhecimento, parabenizando o nosso Governador Anastasia, o Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho e toda a equipe do governo de Minas Gerais, bem como a nossa

estimada amiga  Andrea Neves,  Presidente  do  Servas,  pela  importante  ajuda que

deram e que estão dando aos Municípios mineiros. Sem dúvida, destaco os trabalhos

realizados  a  favor  da  população  de  Minas  Gerais.  Mesmo  com  as  dificuldades

orçamentárias e financeiras, o nosso governo conseguiu apresentar bons resultados

a favor do nosso povo. Todos sabemos que o dinheiro público tem de ser utilizado de
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tal forma que atenda, pelo menos em parte, a todas as demandas da sociedade, e

não, apenas a um segmento social.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, em Minas Gerais foram criados mais

empregos  que  na  média  do  País,  o  que  demonstrou  um crescimento  de  6,44%,

enquanto  a  média  nacional  ficou  em  6,24%.  Buscou-se,  de  forma  positiva,  a

capacitação  profissional  dos  jovens  mineiros,  por  meio  de  iniciativas  como  o

Programa de Educação Profissional, que criou 31 mil vagas no ano passado. Também

cito com orgulho o programa Farmácia de Minas, que contará com 307 unidades em

funcionamento, das quais 201 foram inauguradas no final do ano passado. Essa rede

é responsável  pela distribuição gratuita  de medicamentos do  SUS nos Municípios

mineiros  com  população  entre  10  mil  e  30  mil  habitantes,  em  unidades  que

disponibilizarão  162  tipos  de  medicamentos.  Foram  repassados  mais  de  R$51,7

milhões para 128 hospitais da rede Pro-Hosp. O objetivo é assegurar atendimento

hospitalar de qualidade aos usuários do SUS, o mais próximo possível de onde as

pessoas  moram.  Os  recursos  são  para  a  melhoria  da  infraestrutura  do  hospital,

implantação  de  novos  serviços,  compra  de  equipamentos  de  alta  tecnologia  e

melhoria da gestão.

Tratamento da aids: Minas Gerais elevou o Brasil ao seleto grupo de países que

produzem o Tenofovir, medicamento usado por portadores do vírus da aids em todo o

mundo.  No  ano  passado,  a  Fundação  Ezequiel  Dias  entregou  2,8  milhões  de

comprimidos de Tenofovir ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição do

medicamento em todo o território nacional.

Programa Aliança pela Vida: O governo do Estado criou o programa Aliança pela

Vida, em parceria com entidades da sociedade civil, para fortalecer a luta contra as

drogas. O programa é resultado da determinação do Governador de aplicar até 1% do

orçamento de órgãos e secretarias de Estado que desenvolvem programas sociais

em projetos de prevenção e combate às drogas. Os investimentos ao longo de 2011

somam R$70.000.000,00.

O governo de Minas também entregou 1.000 viaturas à Polícia Militar, de 2003 a

2011. A frota dos órgãos de defesa social, em Minas Gerais, saltou de 7 mil para 17

mil  viaturas,  com  investimento  de  R$33.000.000.000,00  na  área  de  segurança
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pública. O Programa Travessia foi ampliado para mais 44 Municípios, totalizando 157

cidades  atendidas  nas  regiões  mais  pobres  do  Estado.  Foram  destinados

R$29.000.000,00  para  execução de  228  ações  simultâneas  nas  áreas  de  saúde,

educação, saneamento, obras urbanas e geração de emprego e renda, beneficiando

assim 1,5 milhão de mineiros. Foram concluídas 142 obras.

Enfim, meus amigos, poderia ficar aqui muito tempo enumerando o quantitativo de

obras  e  realizações  do  Governador  Anastasia,  do  Vice-Governador  Alberto  Pinto

Coelho e de toda a sua equipe de governo. Gostaria de lembrá-los de que as eleições

municipais se aproximam. Vale destacar que é de extrema importância, por parte do

Congresso Nacional e do governo federal, tomar cuidado, pois já existe um projeto

dos  Senadores  do  Norte  tentando  alterar  o  Fundo  de  Participação  dos  Estados,

prejudicando o Estado de Minas Gerais. Trata-se de um projeto de lei que está no

Senado e que, se for aprovado, vai tirar de Minas Gerais R$800.000.000,00 do Fundo

de Participação dos Estados.

Gostaria  de  deixar  claro  que  o  governo  de  Minas  tem  atendido,  de  forma

expressiva,  à  solução  apresentada  por  nós,  parlamentares,  e  às  demandas  dos

Prefeitos das 853 cidades.

Recentemente assinamos convênio com o Município de Prados, que é administrado

pelo grande amigo Gustavo, do PT; fizemos uma parceria boa naquela cidade. Nosso

governo  olha  com  bons  olhos  as  boas  administrações.  Tenho  certeza  de  que  o

Governador  Anastasia,  ao  longo  de 2012,  se  empenhará  mais  ainda para  que a

agenda de Minas, apresentada pela bancada mineira no Congresso Nacional e que

será entregue à Presidente Dilma Rousseff... Fiquei atento a todas as demandas que

os  Deputados  Federais  de  Minas  Gerais  apresentaram,  caro  Deputado  Ulysses

Gomes,  Presidente  em  exercício  neste  momento.  Os  Deputados  Federais  da

bancada mineira, junto ao Governador Anastasia, apresentaram a agenda de Minas,

propondo várias obras de extrema importância para Minas Gerais – o anel, a BR-381

e outras tantas, como a execução de obras importantes da Petrobras. Mas acho que

se esqueceram de mencionar  uma preocupação desta  Casa:  a  dívida  pública  do

Estado. Acho que ela deveria fazer parte dessa agenda de Minas; acho que é muito

importante para todos encontrarmos uma solução para isso.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V.

Exa. é sempre muito cuidadoso e traz dados importantes para o Estado, que mostram

como nosso governo tem trabalhado.

Hoje tivemos a divulgação dos dados da segurança.  Minas  Gerais,  entre os  27

Estados, está em 24º lugar no índice de criminalidade. É importante vermos como

Minas Gerais está investindo na segurança pública. Hoje a Polícia Civil está liberada

da guarda de presos. Mais de 80% dos presos hoje estão no sistema penitenciário,

apesar da falta de investimento do governo federal. Para o senhor ter ideia, 100% do

custeio das quatro refeições dos presos – há muitos presos federais e estrangeiros –

é  o  Tesouro  do  Estado  que  banca;  perto  de  100%  do  investimento  do  sistema

penitenciário  é  recurso  do  governo  do  Estado.  Do  Fundo  Penitenciário  Nacional,

Deputado  Rômulo  Viegas,  em 2004  o  governo não  passou nenhum centavo;  em

2005,  nenhum centavo; 2006,  passou 12 milhões;  em 2007, 2 milhões;  em 2008,

nenhum centavo; em 2009; nenhum centavo; em 2010, 243 mil; em 2011, 89 mil. O

governo de Minas, que tem perto de 60 mil presos, arca com todo o custeio, com todo

o policiamento em seus 853 Municípios; tem 25% da malha rodoviária  federal  no

Estado e precisa dar conta disso tudo – obras, investimento na segurança.

Acompanho  V.  Exa.  Esse  governo  está  dando  resultado.  Parabéns  pelo  seu

pronunciamento.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado, Deputado João Leite. Acho que há

necessidade  mesmo  de  rever  essa  posição  de  Minas  Gerais  perante  nossa

Federação. Vejam o que se fala várias vezes na imprensa sobre a contribuição da

balança comercial de Minas Gerais no que diz respeito à arrecadação do governo

federal. Minas Gerais é um Estado de extrema importância e precisa realmente de

mais carinho do governo federal.

Queria, antes de encerrar, Sr. Presidente, rapidamente fazer um alerta a todos os

Prefeitos  que  estão  terminando  o  mandato,  aos  que buscarão  a  reeleição e  aos

candidatos  e  pré-candidatos:  os  senhores  precisam olhar  com atenção,  porque é

necessário rever o número de atribuições que estão sendo colocadas nas costas das

Prefeituras  Municipais,  pelo  governo  federal,  no  que  diz  respeito  ao  Fundo  de

Participação dos Municípios - e até mesmo os Estados com o ICMS -; é necessário
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rever essa distribuição de recursos. Os senhores estão vendo o impacto causado, na

folha de pagamento, pelo aumento dos servidores. Quase 700 Prefeitos estiveram

agora  em  Brasília  mostrando  quanto  a  folha  de  pagamento  das  Prefeituras  será

onerada. Muitos deles, se cumprirem a lei, ficarão na ilegalidade por causa da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Os Prefeitos dos Municípios brasileiros hoje estão entre a cruz e a espada; portanto

precisam  ser  olhados  com  mais  carinho  no  que  diz  respeito  à  distribuição  dos

impostos  arrecadados  no  Brasil.  Tenho  dito  aqui  sempre  que  sou  municipalista.

Defendo a bandeira do Município, dos Prefeitos e Prefeitas. Portanto, é necessário,

sim,  muita  mobilização,  aqui  na  Assembleia  Legislativa,  no  Congresso  Nacional,

entendendo-se Senado e Câmara dos Deputados.

Assim, Prefeitos, candidatos a Prefeitos e Prefeitas, vamos nos mobilizar. É hora de

mobilização. Agradeço ao Deputado Ulysses Gomes. Espero que possamos fazer um

grande debate sobre o pacto federativo aqui nesta Casa.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Ulysses Gomes) - 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.

Na oportunidade, parabenizo mais uma vez ao Deputado Carlin Moura, desejando-

lhe um dia especial, como, aliás, são todos os dias 29/2, que só ocorrem de quatro

em  quatro  anos.  Parabenizo-o  novamente,  em  nome  de  todos  os  Deputados  e

Deputadas: que V. Exa. tenha mais um ano de muita saúde, força e conquistas.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. está presidindo a reunião

neste momento e pode perceber que temos apenas sete Deputados em Plenário.

Solicito, então, o encerramento de plano da reunião, uma vez que não há quórum
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suficiente para a continuação dos trabalhos.

O Deputado João Leite  -  Solicito  a  V.  Exa.  a recomposição de quórum. Não é

possível continuarmos sem votar nesta Casa. É uma obstrução sem sentido. O povo

de Minas Gerais aguarda que a Assembleia vote. A todo momento, temos pedidos de

encerramento de plano da reunião e, com isso, não podemos votar os projetos.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  só  quero  dizer  ao  ilustre

Deputado João Leite  que não estou  fazendo obstrução.  Se,  talvez,  ao  ouvir  meu

pedido  de  encerramento  de  plano  da  reunião,  o  Deputado  teve  essa  impressão,

acredito que não se referia  a este Deputado.  Agora,  é  público e notório  que não

temos quórum. Eu, particularmente, quero votar, aliás há inúmeros requerimentos que

precisamos votar,  mas não vamos fazê-lo  sem quórum.  Acredito que o Deputado

João Leite  não tenha dito  isso em relação a  minha pessoa,  pois  não estou  aqui

fazendo oposição a ninguém e até porque sou da base do governo. Ao perceber que

havia  seis  Deputados  em  Plenário,  e como precisamos ter  no  mínimo 26 para  a

continuação dos trabalhos, solicitei o encerramento de plano da reunião. Se V. Exa.

ainda permanece com o pedido de recomposição de quórum, para mim está de bom

tamanho.

O  Deputado  João  Leite  -  Mantenho  o  pedido  de  recomposição  de  quórum  e

esclareço que não me dirigi a V. Exa., Deputado Sargento Rodrigues.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  12  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.523/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de março, às 14 horas, com a seguinte
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ordem  do  dia:  (  -  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

15/12/2011

Às 20h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão  e  Neider  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,

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

Délio  Malheiros,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. A Presidência suspende os trabalhos para entendimentos

entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, registra-se a presença dos Deputados

Gustavo Corrêa, Délio Malheiros, Bonifácio Mourão,  Fred Costa e Neider Moreira,

membros da supracitada 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, do Projeto de Lei nº 2.571/2011 na forma do vencido em 1º

turno  (relator:  Deputado  Bonifácio  Mourão).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Ivair Nogueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/2/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada

entre parênteses: ofícios dos Srs. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado

de Meio Ambiente (3) (3/12/2011); Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig

(13/12/2011);  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  e  Adriano  Magalhães

Chaves, Secretário de Meio Ambiente (5) (12/1/2012); Adriano Magalhães Chaves,

Secretário de Meio Ambiente, Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo

Horizonte, Marco Antônio Rebelo Romanelli, Advogado-Geral do Estado, e Waldetaro

Vitorino Dias, da Comunidade Católica do Vale do Aço - Diocese Itabira e Coronel

Fabriciano  -  Zonal  3  (2)  (24/1/2012).  Registra-se  a  presença do  Deputado  Sávio

Souza Cruz.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira (3) em que

solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública  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;  e  sejam  encaminhados  ofícios  à  Presidente  da  República  e  ao

Advogado-Geral da União com ponderações sobre a Lei nº 14.309, que dispõe sobre

s políticas florestal  e  de proteção à biodiversidade no Estado,  e sobre o  Parecer

CGU/AGU nº 01/2008-RVJ, que analisou o alcance do § 1º da Lei Federal nº 5.709,

que regula a aquisição de imóveis rurais no Brasil; e Liza Prado em que solicita seja

realizada visita ao Município de Confins para verificar as condições em que ocorreu e

os  fatores  que  contribuíram  para  o  alagamento  em  1/2/2012.  Em  seguida,  são

prejudicados, conforme inciso I do art. 284 do Regimento Interno os requerimentos

dos Deputados Tiago Ulisses em que solicita  seja realizada reunião  de audiência
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pública no Município de Congonhas para debater os impactos ambientais decorrentes

da  expansão  das  atividades  industriais  e  minerárias  da  Companhia  Siderúrgica

Nacional  -  CSN -,  especialmente nas Minas de Casa de Pedra e Namisa;  e Liza

Prado em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para debater  a

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

armazenamento nas barragens existentes no Estado, cujos efeitos possam ocasionar

acidentes  como  o  ocorrido  em  Confins  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, 28 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio,  Cássio  Soares,  Sargento  Rodrigues  e  Bruno  Siqueira  (substituindo  o

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 e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios da Sra. Maya Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar

e  Nutricional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome

(12/1/2012); do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (158 e 250) (12 e

28/1/2012, respectivamente); dos Srs. José João Reis, Chefe do Departamento de

Administração Financeira da Embrapa, e Rômulo Martins de Freitas, Superintendente

da Regional Centro de Minas da Caixa Econômica Federal (18/1/2012): e das Sras.

Carolina  Queiroz  Alves,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do  Ministério  do
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Desenvolvimento  Agrário  (substituta)  (2),  e  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,

Coordenadora-Geral de Convênios do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2) (24

e  28/1/2012,  respectivamente).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 679/2011 (Gustavo Perrella), 737/2011 (Antônio Júlio), 2.093/2011

(Ulysses Gomes), 2.196/2011 (João Vítor Xavier) e 2.601/2011 (Doutor Viana), no 1º

turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O

Projeto de Lei nº 1.032/2011 é retirado de pauta por determinação do Presidente da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  906/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e  Justiça,  com a  Emenda nº  1 (relator:  Deputado Romel  Anízio,  em

virtude de redistribuição); 1.545/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça; e 2.523/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  2.079/2011.  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, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Gustavo Perrella – João Vítor Xavier – Romel

Anízio – Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Doutor  Viana,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
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Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

dos seguintes ofícios, publicados no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: do Deputado Federal Bernardo Santana de Vasconcellos e da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais (4)

(12, 24 e 28/1/2012); da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão (2) (13 e 18/1/2012); do Sr. Edmar Gadelha, Subsecretário de Estado de

Agricultura  Familiar  (18/1/2012);  da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  do  Gabinete-

Adjunto de Gestão e Atendimento, da Presidência da República (24/1/2012); da Sra.

Cleide Edvirges Santos Laia, Superintendente Regional da Conab em Minas Gerais

(24/1/2012);  e  do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais ( 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.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 1.991/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

2.146, 2.148, 2.149 e 2.155/2011. 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:

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o

lançamento do Plano Safra 2012/2013; e Antônio Carlos Arantes (2) em que solicita

informações ao Diretor-Geral  do Ima para esclarecer quais  publicações científicas

embasaram  a  determinação  dos  parâmetros  microbiológicos  para  o  queijo  minas

artesanal, estabelecidos no inciso II, do § 3º, do Art. 14, do Decreto nº 42.645, de

2002,  que  aprova  o  regulamento  da  Lei  14.185,  de  2002,  que  dispõe  sobre  o

processo de produção de queijo minas artesanal, alterado pelo Decreto nº 46.864, de

2008; e em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Medeiros

para acompanhar e discutir a concessão do Certificado de Indicação Geográfica do

Instituto Nacional da Propriedade Industrial- Inpi - à Associação dos Produtores de

Queijo  Minas Artesanal  da Serra da Canastra-  Aprocan.  Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Fabiano Tolentino, Presidente – Doutor Viana - Rômulo Viegas - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 14/2/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Bonifácio  Mourão  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por

indicação  da  Liderança  do  PSDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião, 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  ouvir  o  Sr.  Lindolfo  Fernandes  de  Castro,  Presidente  do  Sindicato  dos

Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais – Sindifisco-MG - e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  é aprovado requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita

seja prorrogado o prazo de funcionamento desta Comissão por mais 30 dias a partir

do dia 23 de fevereiro. 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  o  Sr.  Lindolfo  Fernandes de

Castro, Presidente do Sindifisco, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A

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

Registra-se  a  presença do  Deputado Adelmo Carneiro  Leão.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

Bonifácio Mourão, Presidente - Rômulo Viegas - Délio Malheiros.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

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

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

dos Srs. Dosreis Rodrigues de Souza, Presidente da Associação Centro de Formação

e Renovação de Vida, publicado no “Diário do Legislativo” em 9/02/2012; e Cristiano

Gonzaga  da  Matta  Machado,  Presidente  do  Sindicato  dos  Médicos  do  Estado,

contendo denúncia da Diretoria Clínica do Hospital Infantil João Paulo II à Sociedade

Mineira de Pediatria acerca da precariedade das condições de trabalho enfrentadas

pelos  profissionais  de  saúde  dessa  unidade  da  Fhemig.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou como relatores os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.715/2011  (Neider  Moreira)  e

2.721/2011 (Hely Tarquínio), ambos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 2.517/2011 (relator: Deputado Neider Moreira ) com a

Emenda nº 1, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.334, 2.368, 2.372, 2.374,

2.376, 2.383 e 2.388/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.314, 2.000 e

2.304/2011.  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  Adelmo

Carneiro Leão (3) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a

finalidade de debater a precariedade do atendimento e das condições de trabalho
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enfrentadas  pelos  profissionais  de  saúde  no  Hospital  Infantil  João  Paulo  II;  seja

realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater o novo modelo de

assistência  à  saúde  do  Ipsemg,  adotado  a  partir  de  1º/1/2012;  e  seja  realizada

reunião de audiência pública com a finalidade de debater a aplicação de recursos na

área da saúde pelo Governo do Estado de Minas Gerais após a publicação da Lei

Complementar nº 141, de 13/1/2012; Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão em

que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao Hospital João XXIII para obter

esclarecimentos sobre obras de revitalização inacabadas nessa unidade hospitalar.

Foram aprovados requerimentos dos seguintes Deputados solicitando adiamento de

votação: Dalmo Ribeiro Silva, do requerimento em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública visando debater os efeitos da Resolução Normativa nº 262, da

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  e  a  nova  listagem  mínima  de

procedimentos e eventos em saúde que os planos de saúde devem oferecer; Célio

Moreira, do requerimento em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com o objetivo de discutir a Lei nº 15.679, de 2005, que dispõe sobre o controle dos

casos de epidermólise bolhosa, e de propor medidas que agilizem a identificação da

doença. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos

dos  Deputados  Carlos  Mosconi  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  desta  Comissão,  com a  presença do Presidente  da  Associação

Médica Brasileira, para discutir aspectos da Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012;

e  seja  realizada  visita  desta  Comissão  ao  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas

Gerais  –  BDMG  –  a  fim  de  discutir  as  linhas  de  crédito  para  financiamento  de

hospitais filantrópicos do Estado, com os seguintes convidados: representantes da

Federassantas e da Secretaria de Estado da Saúde; Liza Prado em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  para  discutir  assuntos

relacionados  à  utilização  correta  das  pistas  de  caminhada,  dos  aparelhos  para

ginástica  e  equipamentos  disponibilizados  nas  chamadas  academias  abertas,

instaladas nas praças públicas de diversas cidades do Estado; Doutor Wilson Batista

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao Secretário  de  Estado de  Saúde pedido  de

providências  para  que  o  Governo  do  Estado  viabilize  a  construção  de  um  novo

hospital  no  Município  de  Além  Paraíba.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely Tarquínio  –  Neider  Moreira  – Doutor  Wilson

Batista – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 15/2/2012

Às  10h7min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura e  Neilando Pimenta,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento

da Rede de Ifes, do Ministério da Educação, publicado no “Diário do Legislativo” em

12/1/2012, com errata em 14/2/2012. 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 do Projeto de Lei nº 828/2011 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Neilando Pimenta). O Projeto de Lei nº 201/2011 (relator: Deputado

Neilando Pimenta) é convertido em diligência à Secretaria de Educação. 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 2.311, 2.316, 2.357, 2.358 e

2.365/2012. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.299/2011. 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
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Deputados  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso ao Colégio Tiradentes, da PMMG, pelo destaque obtido por suas unidades de

Patos de Minas, Passos e Lavras em todos os indicadores de avaliação, inclusive no

Enem; Bosco (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para

debater  a  revalidação  de  diplomas  de  cursos  de  pós-graduação  expedidos  por

instituições  de  ensino  estrangeiras;  e  para  debater,  em  Araxá,  a  importância  do

Centro Universitário do Planalto de Araxá para o desenvolvimento sustentável dessa

microrregião e da região do Alto Paranaíba. Registra-se a presença dos Srs. Denílson

Rodrigues  Silveira  e  Ely  Soares  Pereira,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de

Francisco Sá. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Almir  Paraca  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado João Leite,  dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento; dos Srs. Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da BHTRANS; Elmiro

Nascimento,  Secretário  de  Agricultura  (9/2/2012);  Pier  Giorgio  Senesi  Filho,

Secretário de Serviços Urbanos de Belo Horizonte; Cláudio Renato dos Santos Costa,

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  e  Carlos  Melles,  Secretário  de  Transportes
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(1º/10/2011).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

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

de Lei Complementar nº 19/2011 no 1º turno (relatora: Deputada Liza Prazo). 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 2.312 e 2.318 a 2.320/2012.

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  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a realização de intervenções na

rede de energia elétrica, no entorno das Lagoas de Cima e da Vargem Bonita, em

Confins, a fim de prevenir os efeitos das chuvas; e do Deputado Paulo Guedes (4) em

que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  em  Juvenília,  Montes  Claros,

Buritizeiro  e  Manga  para  discutir  os  problemas  enfrentados  pelos  moradores  de

assentamentos nesses Municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista e Elismar Prado, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,

a Deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wilson

Batista,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,

considera-a  aprovada  e  solicita  aos  membros  da  Comissão  presentes  que  a

subscrevam.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  Fórum

Metropolitano  de  Acessibilidade  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra.  Kátia
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Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo  Horizonte,

sugerindo seja realizada reunião de audiência pública para debater a substituição da

equipe médica especializada em prestar assistência respiratória domiciliar no âmbito

do  SUS,  conforme  detalhes  que  especifica,  por  equipes  médicas  compostas  por

servidores efetivados, porém não capacitados e em menor número do que na equipe

anterior. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.734/2011, para o

qual designou o Deputado Marques Abreu como relator. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Fernanda Cristiane Fernandes

Heringer Milagres, Defensora Pública, representando Andréa Abritta Garzon Tonet,

Defensora  Pública-Geral  do  Estado;  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  Coordenadora  da

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, e Kátia

Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, e os

Srs. José Wilson Ricardo, Secretário Adjunto de Direitos da Cidadania, representando

Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Luiz Mauro de Faria, Prefeito

Municipal  de Jaboticatubas, representando Rogério Avelar,  Presidente da Granbel;

Maurício Alves Peçanha, Fundador da Associação dos Deficientes, e Marcelo Lino da

Silva, Coordenador da Coordenadoria Especial de Apoio à Pessoa com Deficiência de

Contagem, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Registra-

se  a  presença  dos  Srs.  Valcir  Soares  Silva,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Montes  Claros,  José  Carlos  Dias  Filho,  Coordenador  Municipal  de  Direitos  das

Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte, Alessandro Palmeira Eleutério, servidor

da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,  Djalma  Eugênio,  Vereador  da  Câmara

Municipal de Coronel Fabriciano, Marcelo Lúcio da Silva, de Itaobim, e Hélio Emiliano

Moreira,  representante do Fórum de Enfrentamento da Violência Doméstica contra

Criança  e  Adolescente,  e  das  Sras.  Maria  de  Lourdes  Neves  Vieira,  do  Instituto

Paraíso - Centro de Equoterapia, Marlice Ornelas, Coordenadora da Associação Arte

Luz, de Itaobim, Maria do Carmo de Oliveira Brandão, voluntária da AMA-MG, Denise

Martins Ferreira,  Referência Técnica do Conselho de Psicologia de Minas Gerais,

Vanessa Mara Gurgel, integrante do Núcleo Escolar da Pessoa com Deficiência da

Secretaria  de  Educação  de Belo  Horizonte,  Kênia  Mara  Soares  de  Lima Pereira,
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responsável pela colocação e manutenção de plataformas e elevadores nas escolas

municipais  de  Belo  Horizonte,  Terezinha  Oliveira  da  Rocha,  colaboradora  da

Comissão  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  de  Belo  Horizonte,  e  Laura

Martins,  servidora  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Logo  após,  o

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

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

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

dos  parlamentares  e  dos  convidados,  convoca os  membros  da  Comissão para  a

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Almir Paraca.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/2/2012

Às 9h45min, 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 dispensa a leitura da ata da reunião 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 supostas irregularidades na conduta

de policiais civis da 4ª Delegacia do Barreiro, que teriam acobertado, na delegacia,

um policial civil que se evadiu depois de ter sido abordado por policiais militares; e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para ouvir  a  Sra.  Sônia Maria Jesus de Miranda,  Delegada

Titular  da  4ª  Delegacia  de  Polícia  Civil;  e  os  Srs.  Vicente  Ferreira  Guilherme,

Subcorregedor da Polícia Civil, representando Cylton Brandão da Matta, Corregedor-

Geral de Polícia do Estado de Minas Gerais; Major PM Marcelo Campos Pinheiro,

Subcomandante do Batalhão de Polícia de Eventos da PMMG; 2º-Sgt. Hélio Carlos

Alves Santana, do Batalhão de Polícia de Eventos da PMMG; Subten. Luiz Gonzaga

Ribeiro,  Coordenador  da  Comissão  de  Cidadania  e  de  Direitos  Humanos  da

Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais – Aspra –, os
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quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Sargento Rodrigues, autor  do  requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas.  A Presidência informa o recebimento de

documentos  e  dos  boletins  de  ocorrência  relativos  a  esta  reunião  e  de

correspondência  do  Agente  de  Polícia  Luciano  Trajano  Camargos,  prestando

informações sobre os  fatos em discussão nesta reunião.  A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Sargento Rodrigues (4) em que solicitam

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de cópias das fichas funcionais do

Inspetor Denilson Brum Monteiro de Castro e do Agente de Polícia Luciano Trajano

Camargos; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre

o período de férias do Inspetor Denilson Brum Monteiro de Castro no ano de 2012;

seja realizada reunião de audiência pública para dar continuidade a esta reunião, em

função da ausência do Inspetor Denilson Brum Monteiro de Castro; seja encaminhado

ao  Delegado  Rodrigo  de  Melo  Teixeira,  da  Superintendência  Regional  de  Minas

Gerais, pedido de informações sobre procedimentos ou inquéritos em curso em nome

de  Luciano  Trajano  Camargos;  dos  Deputados  Inácio  Franco  e  Antônio  Carlos

Arantes em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater o

furto de gado e equipamentos agrícolas no Estado. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- O Sr. Presidente designou, na 10ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
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Ordinária da 17ª Legislatura, os membros das seguintes comissões especiais:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de

Lei nºs 20.925, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12 /75, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e o art. 11 da Lei n° 11.403, de 21/1/94, que

reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG  -,  e  dá  outras  providências,  e  20.934,  que  altera  a  Lei  nº  14.937,  de

23/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA -, e dá outras providências. Pelo BTR: efetivos: Deputados João

Leite e Rômulo Viegas; suplentes: Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Luzia

Ferreira; pelo BAM: efetivo: Deputado Délio Malheiros; suplente: Deputado Gustavo

Corrêa; pelo PT: efetivo: Deputado Paulo Lamac; suplente: Deputado Durval Ângelo;

pelo  PDT:  efetivo:  Deputado Tenente  Lúcio;  suplente:  Deputado Gustavo Perrella.

(Designo. Às Comissões.).

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de

Lei Complementar nºs 127, que altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências, e 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 12/1/2006, que

dispõe  sobre  a  Região  Metropolitana do  Vale  do  Aço,  e  à  Proposição de Lei  nº

20.914, que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. Pelo BTR: efetivos: Deputados Carlos Mosconi e

Leonardo Moreira; suplentes: Deputados João Vítor Xavier e Glaycon Franco; pelo

BAM: efetivo: Deputada Rosângela Reis; suplente: Deputado Antônio Carlos Arantes;

pelo PT: efetivo: Deputado Pompílio Canavez; suplente: Deputado Ulysses Gomes;

pelo  PMDB:  efetivo:  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente:  Deputado  Vanderlei

Miranda. (Designo. Às Comissões.).

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de

Lei nºs 20.846, que dispõe sobre a declaração de Áreas de Vulnerabilidade Ambiental

e dá outras providências, e 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. Pelo BTR: efetivos: Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique;
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suplentes: Deputados Célio Moreira e Neider Moreira; pelo BAM: efetivo: Deputado

Doutor Viana; suplente: Deputado Gustavo Corrêa; pelo PT: efetivo: Deputado Almir

Paraca;  suplente:  Deputado  André  Quintão;  pelo  PMDB:  efetivo:  Deputado  Tadeu

Martins Leite; suplente: Deputado Antônio Júlio. (Designo. Às Comissões.).

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 29/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que suprime o inciso IV do

art. 63 e o art. 72 da Constituição do Estado. Pelo BTR: efetivos: Deputados Duarte

Bechir  e Gustavo Valadares;  suplentes: Deputados Célio  Moreira e Dalmo Ribeiro

Silva;  pelo  BAM:  efetivo:  Deputado  Gustavo  Corrêa;  suplente:  Deputado  Antônio

Carlos  Arantes;  pelo  PT:  efetivo:  Deputado  Rogério  Correia;  suplente:  Deputado

Elismar Prado; pelo PMDB: efetivo: Deputado Sávio Souza Cruz; suplente: Deputado

Tadeu Martins Leite. (Designo. Às Comissões.).

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 30/2012, da Deputada Liza Prado e outros, que acrescenta o § 8º ao artigo 4º, do

Título II, dos direitos e garantias fundamentais da Constituição do Estado de Minas

Gerais. Pelo BTR: efetivos: Deputados Carlos Mosconi e Célio Moreira; suplentes:

Deputada  Ana  Maria  Rezende  e  Deputado  João  Vítor  Xavier;  pelo  BAM:  efetivo:

Deputado  Doutor  Viana;  suplente:  Deputado  Hely  Tarqüínio;  pelo  PT:  efetivo:

Deputado  André  Quintão;  suplente:  Deputado  Elismar  Prado;  pelo  PDT:  efetivo:

Deputado  Luiz  Carlos  Miranda;  suplente:  Deputado  Tenente  Lúcio.  (Designo.  Às

Comissões.).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.155/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede

no Município de Itabirito.

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 2.155/2011 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede no Município de Itabirito, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e beneficente.

Com  o  propósito  de  praticar  a  caridade  no  campo  da  assistência  social  e  da

promoção  humana,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, social e afetiva, em

condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Casa  de

Repouso Santa Luiza de Marilac, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.155/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sou Cristão, Sou Cidadão, com sede no

Município de Uberaba.

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 2.690/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sou Cristão, Sou Cidadão, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de
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direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a construção da cidadania, a

prestação de assistência social e a conscientização da juventude.

Na consecução de sua finalidade, a instituição apoia atividades de caráter social,

cultural  e  econômico;  promove  eventos  como  debates,  palestras,  seminários  e

similares, buscando elevar o nível cultural, cívico e artístico da comunidade em que

está inserida; realiza campanhas educativas e de prevenção, como a de cuidados

com  a  saúde;  executa  serviços  de  radiodifusão  comunitária,  com  objetivos

educacionais e culturais.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  visa  adequar  o  nome da entidade ao consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Sou Cristão, Sou

Cidadão,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.690/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.705/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Instituto Vida e Ecologia, com sede no Município de

Sete Lagoas.

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 2.705/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto
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Vida e Ecologia, com sede no Município de Sete Lagoas, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e social e gestão comunitária, que tem

por escopo a execução de serviços de radiodifusão.

Na consecução de sua finalidade, a instituição divulga ideias, tradições, hábitos e

elementos culturais da comunidade em que se insere; orienta sobre a preservação do

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável; estimula o lazer e o convívio social;

contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas; defende a

proteção  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;

combate  a  fome  e  a  pobreza;  fomenta  iniciativas  que  visem  ao  progresso  da

comunidade,  como  programas  de  melhoria  da  saúde,  programa  de  habitação,

instalação  de  redes  de  energia  elétrica,  esgoto  e  urbanização;  ministra  cursos

profissionalizantes e de reciclagem voltados para pessoas carentes, com deficiências

ou idosos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Vida e Ecologia,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.705/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação São José União dos Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Campina 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.771/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

São  José  União  dos  Pequenos  Produtores  Rurais,  com  sede  no  Município  de

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

contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região onde atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  o  desenvolvimento  da  produção

agropecuária; promove cursos profissionalizantes,  como de operador  de máquinas

agrícolas, de vaqueiro e de inseminação artificial; auxilia na compra de máquinas e

equipamentos  agrícolas,  matrizes  e  reprodutores,  na  recuperação  do  solo  e  de

pastagem  e  na  plantação  de  grãos  para  consumo  e  silagem;  implanta  projetos

agroindustriais; presta serviços técnicos; desenvolve projetos nas áreas de educação

e saúde; promove a proteção da saúde da família, da infância e da velhice; combate a

fome e a pobreza; orienta sobre a proteção do meio ambiente.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  São  José  União  dos

Pequenos Produtores Rurais,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.771/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 235/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.029/2009,  estabelece  condições  para  o

comércio varejista e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, à qual a proposição foi remetida para análise

preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  ela  foi  encaminhada  à

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  que,  em  sua  análise  de
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mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

proposição o  Projeto  de  Lei  nº  592/2011,  por  dispor  de  matéria  similar,  a  saber,

afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no Estado.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame pretende dar relevo ao princípio da devida informação,

consagrado  pelo  direito  brasileiro,  em  especial  no  que  se  refere  às  relações  de

consumo,  obrigando  os  estabelecimentos  comerciais  a  divulgar  a  relação  dos

produtos  disponíveis  para  venda,  com  individualização  de  marca,  preço  e  peso

individual.

O Projeto de Lei nº 592/2011, anexado, dispõe sobre matéria similar, cujo conteúdo

está previsto no projeto em análise.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à tramitação do projeto. Evidenciou, ainda, que o projeto exterioriza os

princípios  da  transparência  e  da  devida  informação,  inerentes  a  toda  relação  de

consumo, e que inova ao estabelecer a obrigatoriedade de o fornecedor divulgar as

listas de preços de produtos por meio da internet e ao estipular o tempo máximo de

15  minutos  de  espera  para  o  consumidor  efetuar  o  pagamento  das  compras.  A

Comissão  acrescentou  que  o  Supremo Tribunal  Federal  –  STF  –,  em  reiteradas

oportunidades, ratificou a legislação relativa a tempo de espera para o atendimento

de consumidores em instituições financeiras e serventias do foro extrajudicial. Para

adequação da proposição à técnica legislativa, a Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte acrescentou que se trata

do dever de informar bem o consumidor sobre todas as características importantes

dos produtos, para que, ao adquiri-los, ele saiba exatamente o que poderá esperar

deles. Acrescentou que o detalhamento das referidas especificações está previsto no

inciso III  do art.  6º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Reforçou que o
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projeto  atende  ao  princípio  da  transparência  e  da  vinculação,  além  de  sujeitar  o

infrator às penas previstas nos arts. 55 a 60 do CDC.

O projeto em epígrafe não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário

e não causa impacto negativo nas contas do Estado. Não há geração de despesa

para  o  Estado,  de  modo  que  não  fere  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Pelo

contrário, a proposição representa o esforço governamental para ampliar controles

administrativos  que  objetivem  a  harmonia  nas  relações  entre  consumidores  e

fornecedores.  O  projeto  propicia  a  devida  informação e  deve,  portanto,  prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 235/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Antônio Júlio,  relator  - Doutor Viana -  João Vítor  Xavier -

Gustavo Perrella - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 679/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.178/2007,  dispõe  sobre  a  concessão de

incentivos fiscais com o objetivo de estimular o apoio a projetos de assistência social

no Estado.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  a  matéria  encaminhada  à

Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  que  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame prevê incentivos fiscais para as pessoas jurídicas que apoiem

financeiramente a realização de projetos de assistência social no Estado. Assim, o

contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transportes  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS – que apoiar projeto de assistência social poderá deduzir do

valor do imposto devido, mensalmente, até 50% do montante dos recursos aplicados

no projeto, limitando-se, a cada mês, a 3% do valor do ICMS devido no período.

Outro  incentivo  proposto  beneficia  o  contribuinte com débito  tributário  inscrito  em

dívida ativa até 31/12/2005, o qual poderá quitá-lo com desconto de 95% sobre a

multa e os juros de mora incidentes sobre o débito principal, condicionado ao apoio

acima  referido.  A proposição  também  estabelece  limites  e  condições  para  que  o

promotor  de  projeto  de  assistência  social  receba  recursos  repassados  pelo

contribuinte incentivador,  assim  como os requisitos  que este deve preencher  para

obter o benefício fiscal.

Cumpre  ressaltar  que  a  proposição  esbarra  em  um  obstáculo  de  ordem

constitucional, ao prever incentivo relativo a recursos provenientes da arrecadação do

ICMS do exercício em curso, o que pode caracterizar uma vinculação de receita de

impostos a despesas, vedada pelo inciso IV do art. 167 da Constituição da República.

Além  disso,  o  projeto  não  cumpre  os  requisitos  exigidos  pelo  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal para a concessão de benefício de natureza tributária da qual

decorra renúncia de receita, entre os quais a apresentação de estimativa de impacto

orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua  vigência  e  nos  dois

subsequentes e de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, na

hipótese de que a renúncia não tenha sido considerada na estimativa de receita da

Lei Orçamentária.

Já  o  benefício  referente  a  receitas  provenientes  de  dívida  ativa,  as  quais  são

classificadas no Orçamento como Outras Receitas Correntes e não como Receita

Tributária,  não encontraria os óbices acima referidos. Além disso, a concessão do

benefício traz consigo a medida compensatória para a suposta renúncia, conforme já

se pronunciou a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a dificuldade de
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recebimento dos créditos  tributários inscritos  em dívida ativa e o fato de que sua

desoneração  estimula  seu  pagamento.  Pode-se  citar  como  exemplo  disso  o  que

ocorreu por meio das Leis nºs 14.062, de 20/11/2001, e 15.273, de 29/7/2004, que

proporcionaram um incremento na arrecadação da ordem de 380% no exercício de

2001 e de 258% em 2004, comparado com o montante estimado como receita de

dívida  ativa  nos  respectivos  Orçamentos  anuais.  Mais  recentemente,  tem-se  o

exemplo  do  Programa de Parcelamento  Especial  de  Crédito  Tributário  relativo  ao

ICMS,  autorizado pela  Lei  nº  17.247,  de  27/12/2007,  e  instituído  pelo  Decreto  nº

44.695  de  28/12/2007,  e  o  do  Programa  de  Parcelamento  Especial  de  Crédito

Tributário relativo ao ICMS – PPE II –, instituído pelo Decreto nº 45.358, de 4/5/2010.

Ambos os programas autorizam o pagamento parcelado de crédito tributário relativo a

ICMS,  inclusive  o  inscrito  em  dívida  ativa,  com  significativos  descontos  sobre  as

multas e os juros. Desse modo, a dívida ativa tributária arrecadada cresceu 319,6%

em  2008,  em  relação  a  2007,  devido  principalmente  ao  primeiro  programa  de

parcelamento,  segundo  o  Relatório  Contábil  do  exercício  de  2008,  que  integra  o

Balanço  Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Conforme  o  Relatório  Contábil  do

exercício de 2010, o PPE II foi o responsável, em grande parte, pelo crescimento da

Receita da Dívida Ativa Tributária do ICMS em 2010, em relação ao ano anterior, e,

consequentemente, pelo crescimento da Receita de Dívida Ativa, superior a 270% no

mesmo período. O mesmo relatório conclui ainda que o PPE II também concorreu

para um crescimento, no mesmo período, superior  a 28% da receita resultante de

multas e juros de mora, composta em boa parte por multa e juros de mora do ICMS.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  baixou  a  proposição  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF-, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese - e ao Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, a fim de que

se  manifestassem  sobre  a  proposição  em  questão.  Em  resposta  ao  pedido  de

diligência,  a  Sedese  manifestou-se  favoravelmente  à  proposição,  já  que  ela  se

encontra em consonância com as disposições preconizadas na Lei Federal nº 8.742,

de 1993, que estabelece normas sobre a organização da assistência social.

A referida Comissão informa que, por meio do Ofício nº 295/CEAS/11, encaminhado

diretamente  ao  relator  da  proposição,  o  Presidente  do  Ceas  manifestou-se
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favoravelmente ao projeto, por considerar louvável a iniciativa de se ter  mais uma

fonte de recurso para financiar a política de assistência social. Segundo ele, o recurso

oriundo do incentivo  fiscal  deveria  ser  alocado no Fundo Estadual  de  Assistência

Social – Feas –, para custeio de ações de proteção social básica e especial, o que

possibilitaria elevar o Piso Mineiro de Assistência Social, importante meta de atuação

dos  Poderes  Legislativo  e  Executivo  em  Minas  Gerais.  Observou  ainda  que  a

aplicação do incentivo fiscal no Feas deveria se dar mediante deliberação do próprio

Conselho.  A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  substitutivo  em  que

foram observadas as ponderações feitas pelo Ceas.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social apresentou o Substitutivo

nº 2, por entender necessário aprimorar o substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, a fim de adequá-lo às normas que regem a matéria, dar maior

clareza ao texto e garantir aplicabilidade a seus dispositivos. Segundo a Comissão, o

repasse dos recursos diretamente ao Feas é fundamental para o fortalecimento do

Sistema Único de Assistência Social no Estado. Entre as alterações promovidas pela

Comissão, destacam-se as relativas ao prazo de inscrição em dívida ativa do crédito

tributário  objeto do benefício e ao valor  do desconto a ser concedido.  Assim,  fica

estabelecida a possibilidade de que o crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em

dívida ativa até 31/12/2011, e não mais em 31/12/2005, seja quitado com desconto de

50%, em vez de 95%, sobre o valor das multas e dos juros de mora, desde que o

incentivador apoie financeiramente projetos socioassistenciais no Estado.

Entendemos que a proposição, ao incentivar projetos na área de assistência social,

representa uma grande contribuição à sociedade. Do ponto de vista das finanças do

Estado, a proposição, aprimorada pelo Substitutivo nº 2, é evidentemente positiva,

uma vez que amplia a possibilidade de recuperação de créditos inscritos em dívida

ativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 679/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.
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Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Doutor Viana -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 737/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão e decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 120/2007, o projeto de lei em epígrafe “dá nova redação ao inciso III do art.

3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências”.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência examinou a matéria e concluiu por sua aprovação na forma

do referido Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por objetivo alterar a Lei nº 14.937, de 2003, que

dispõe sobre o IPVA, com o fim de estender o benefício relativo à isenção do imposto

a todos os veículos pertencentes a pessoas com deficiência.

Atualmente, de acordo com o inciso III do art. 3º do referido diploma legal, a isenção

do  pagamento  desse  imposto  é  atribuída  apenas  ao  veículo  de  pessoa  com

deficiência física adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua

utilização pelo proprietário.

A Comissão de Constituição e Justiça observou que o pretendido dispositivo, tal

como foi  redigido,  afronta  o  princípio  da  isonomia,  pois  institui  o  benefício  fiscal

apenas e exclusivamente para a pessoa com deficiência que necessita do veículo

adaptado às suas condições físicas, deixando de atender outras pessoas na mesma
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condição, as quais, em muitos casos, apresentam limitações ainda maiores para se

locomover. A título de ilustração, o mesmo órgão colegiado considera a hipótese "de

uma  pessoa  tetraplégica,  sem  condições  mínimas  para  utilização  do  transporte

regular,  vir  a  adquirir  um  veículo  para  uso  próprio,  o  qual,  evidentemente,  será

conduzido por terceiros" e conclui que "essa pessoa, embora sua condição física lhe

imponha  limitações  ainda  maiores  que  as  daquelas  pessoas  contempladas  pela

legislação atual, não estaria isenta do pagamento do IPVA".

A  mesma  Comissão  concluiu  inexistir  vedação  de  ordem  constitucional  para

instauração  do  processo  legislativo  por  iniciativa  parlamentar  da  proposta  sob

comento,  e  entendeu por  bem  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  com o  objetivo  de

estabelecer  requisitos  a  serem  atendidos  para  que  o  contribuinte  venha  a  ser

contemplado com o benefício previsto na medida proposta.

De acordo com tal substitutivo, torna-se isenta do IPVA a propriedade de veículo de

fabricação  nacional,  equipado  com  motor  de  cilindrada  não  superior  a  dois  mil

centímetros cúbicos, pertencente a pessoa com deficiência, atendidos os seguintes

requisitos: “a) aquisição direta pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena

capacidade jurídica ou por intermédio de seu representante legal;  b)  utilização do

benefício  em  relação  a  um  único  veículo;  e  c)  comprovação  de  disponibilidade

financeira ou patrimonial compatível com o valor do veículo a ser adquirido”. Além

disso, o substitutivo estabelece que a deficiência física será reconhecida por meio de

laudo  médico  oficial  emitido  segundo  as  normas  e  os  requisitos  previstos  pela

autoridade fazendária.

De  resto,  aquela  Comissão  observou  que  o  governo  federal  assim  o  fez,

relativamente à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, por meio

da Lei  nº 10.690, de 2003,  que alterou a Lei nº  8.989, de 24/2/95, estendendo o

benefício  a  “pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou

profunda, ou autistas”.

Ao proceder ao exame de mérito do projeto, a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência ressaltou o entendimento de que o benefício da isenção do

pagamento do IPVA deve ser estendido aos veículos utilizados por todas as pessoas

com deficiência,  seja  esta física,  mental  ou  sensorial,  não importando sejam eles
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condutores ou não do veículo. Além do mais, enfatizou que "o acato a essa medida

significa que o poder público oferecerá tratamento isonômico a todas as pessoas com

deficiência"  e  apontou  a  impropriedade  do  termo  "portador  de  deficiência",

esclarecendo que a deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente, e não algo

de que a pessoa possa desvencilhar-se depois de "portá-la" temporariamente.

Além  do  mais,  ressaltou  que,  muito  embora  o  substitutivo  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça conceda a isenção, de forma genérica, a todas as

pessoas com deficiência, entende ser conveniente que o texto da lei especifique as

modalidades de deficiências a que estão sujeitas as pessoas, tal qual o fez o governo

federal, mediante a edição da referida lei.

Por tais razões, apresentou as Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1, com as

quais estamos de acordo.

No que tange ao exame de repercussão financeira e orçamentária da proposição,

objeto desta Comissão, cabe-nos de pronto esclarecer que, em nível estadual, além

da  legislação  do  IPVA,  também  o  Regulamento  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, restringe a isenção na

aquisição de automóvel apenas a pessoas com deficiência física impossibilitadas de

utilizar  o  modelo  comum  (item  28  do  Anexo  I).  Tal  isenção  é  respaldada  pelo

Convênio  ICMS 35/99,  de  23/5/99,  celebrado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz.

Muito embora o projeto pretenda a ampliação de benefício já existente e o art. 14 da

Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal, determine que a concessão ou ampliação de benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverão estar acompanhadas de estimativa de

impacto  orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua vigência  e  nos  dois

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devemos

levar  em  conta  que a  extensão da proposta  a  todas  as pessoas  com deficiência

deverá resultar em um impacto irrisório no erário do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1o turno, do Projeto de Lei nº
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737/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs. 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Antônio Júlio,  relator  - Doutor Viana -  João Vítor  Xavier -

Ulysses Gomes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  do  Deputado  Wander  Borges,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.871/2010, “institui a Política Estadual para a

População em Situação de Rua”.

Em atenção ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado ao

projeto em tela o Projeto de Lei n.º 68/2011, do Deputado Leonardo Moreira.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação

Social,  analisando o  mérito  da  matéria,  opinou  pela  sua aprovação  na  forma  do

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

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa instituir uma política para a população em situação de rua

no  Estado.  Para  tanto,  define  o  conceito  de  população  em  situação  de  rua  e

estabelece os princípios, objetivos e diretrizes da política, bem como suas fontes de

recursos.

Em sua justificação,  o  autor  do  projeto  afirma que “nos  últimos  anos,  algumas

administrações  municipais  têm  desenvolvido  ações  direcionadas  à  população  em

situação de rua, contudo são destituídas de conexão com as outras ações e políticas

públicas (…)”. Propõe a “(...) instituição de uma Política Estadual para a População
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em Situação de Rua que trace diretrizes e princípios para as ações destinadas a

garantir inclusão social e resgate da dignidade e da cidadania dessas pessoas”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional que impeçam a normal tramitação do projeto, uma vez que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual. Todavia, a fim de precisar o

alcance das medidas e em atenção aos preceitos da técnica legislativa, apresentou o

Substitutivo nº 1, com o qual concordamos.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social considerou a proposta

meritória, haja vista que “(...) contribui para garantir à população em situação de rua o

acesso  aos  serviços  e  programas  que  integram  as  políticas  públicas  de  saúde,

educação,  assistência  social,  moradia,  segurança,  lazer  e  cultura”,  ratificando  a

conclusão da Comissão que a precedeu.

Quanto ao projeto anexado, que tem por  objetivo instituir  a Política Estadual  de

Combate à Extrema Pobreza, a comissão de mérito afirmou que não há justificativa

para incorporar os seus dispositivos à proposição em análise, pois aquele abrange

um público mais genérico do que a população em situação de rua, sendo necessário

priorizá-la no “(...)  projeto para garantir a eficácia e o direcionamento das ações a

esse segmento (…)”.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  escopo  desta  Comissão,  a

implementação das medidas constantes no projeto original e no Substitutivo nº 1 não

implica despesas para o erário, pois ambos contêm enunciados de caráter genérico e

abstrato, visto que são conceitos, princípios, diretrizes, e objetivos para a atuação do

Estado face à população em situação de rua.

Não obstante, vale destacar que a Lei nº 20.024/2012 e a Lei nº 20.026/2012, que

dispõem, respectivamente, sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015 e o orçamento anual do Estado para o exercício de 2012 contemplam

ações que, em última análise, atendem a medidas constantes no projeto.

Entre essas ações, citamos a “Consolidação e aprimoramento do Sistema Estadual

de  Direitos  Humanos  -  abrigo/acolhimento  provisório”,  “Implantação  de  núcleo

estadual do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de

Rua e dos Catadores e a ação “SUAS”.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 767/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Doutor  Viana -  Romel Anízio -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.032/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.892/2009, acrescenta dispositivo à Lei nº

12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de objeto, foram anexados à proposição os Projetos de Lei nº 297 e nº

332/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão do Trabalho, da Previdência e

da  Ação  Social,  que  opinou  pela  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  visa  estabelecer  que  os  recursos  do  Feas  sejam

aplicados, preferencialmente, em projetos de assistência social para atendimento aos

Municípios ou regiões do Estado que registrem Índice de Desenvolvimento Humano -

IDH - de até 0,5.

O autor  salienta que o IDH é mundialmente aceito e amplamente utilizado pela

ONU. Acrescenta ainda que a adoção desse índice como parâmetro na alocação de
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recursos  apresenta  a  vantagem  de  “não  excluir  nenhuma  localidade  carente,

independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região

que agrega maior número de municípios pobres”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-

constitucional à tramitação da matéria, por isso apresentou o Substitutivo nº 1, com

vistas  a  corrigir  as  inadequações.  Como  compete  ao  Conselho  Estadual  de

Assistência Social - Ceas - aprovar critérios para a transferência de recursos para os

fundos municipais de assistência social, com a observância de alguns indicadores,

conforme dispõe o inciso VIII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 1996, o comando contido

na proposição em análise foi inserido na mencionada lei.

Além  disso,  o  Ceas,  em  resposta  à  diligência  requerida  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  manifestou-se  desfavoravelmente  à  proposição,

argumentando a existência de outros indicadores que, no entendimento do Conselho,

são  mais  adequados  para  balizar  a  transferência  de  recursos  de  forma  mais

equitativa.  Destacou  o  Índice  de  Desproteção  Social  -  IDS  -,  desenvolvido  pela

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese-,  como  importante

ferramenta para informar os tomadores de decisão, recomendando o seu uso. Dessa

forma, a referida Comissão optou pela utilização do IDS como critério de transferência

de recursos para os fundos municipais de assistência social.

Ressalta-se que,  também em resposta à diligência requerida pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  a  Sedese  se  posicionou  favoravelmente  à  aprovação  do

projeto em exame.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, à qual compete analisar

o mérito da proposição, considerou pertinente a alteração proposta no Substitutivo nº

1. Em seu parecer, informou que os dados disponíveis para o Estado mostram que

desde 2000 não há Município mineiro com IDH inferior a 0,5. Em 2000, 82,6% dos

Municípios apresentavam IDH entre 0,65 e 0,799, 12% apresentavam IDH entre 0,5 e

0,649, e o restante dos Municípios do Estado apresentavam IDH igual ou superior a

0,8.  Afirmou a  Comissão que tal  constatação,  por  si  só,  justificaria  a  rejeição da

proposição em sua forma original.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da
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repercussão  orçamentária  e  financeira  das  proposições,  temos  a  informar  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, por conterem

enunciados que constituem diretrizes  para a atuação do Ceas.  Dessa forma, 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  tem  de  se  manifestar  também  em  relação  aos  projetos  anexados.  O

Projeto de Lei nº 297/2011 reproduz o conteúdo do art. 3º da proposição em epígrafe

e o Projeto de Lei nº 332/2011, o conteúdo dos arts. 1º e 2º. As considerações deste

parecer, portanto, aplicam-se inteiramente aos projetos anexados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.032/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Ulysses Gomes,  relator  -  Romel  Anízio  -  Doutor  Viana -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.208/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.116/2009, o projeto em epígrafe “institui o programa de incentivo à

produção de cervejas e chopes artesanais no Estado”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do art.
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188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo criar programa de incentivo à produção de

cervejas e chopes artesanais no âmbito do Estado. O seu autor justifica a matéria

esclarecendo que, no Brasil, o mercado das cervejas e dos chopes artesanais tem-se

expandido em progressão geométrica, e Minas Gerais já produz quase 500 mil litros

de cerveja artesanal por mês. Ademais, o consumidor mineiro tem buscado esse tipo

de produto, feito exclusivamente com cereais maltados, em atenção à denominada

Lei Alemã de Pureza, os quais proporcionam a depuração dos sabores dessa bebida.

Percebe-se, portanto, que o tema de que trata o projeto mostra clara adequação ao

contexto existente em Minas Gerais.

Em sua douta  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  salienta  que,  "os

projetos  de  lei  instituindo  programas  têm  características  eminentemente

administrativas, constituindo, portanto, matéria atinente ao campo de atribuições do

Executivo, Poder que é titular da competência constitucional para a prestação dos

serviços  públicos".  Argumenta,  ainda,  que  o  art.  2º  da  Constituição da  República

determina o princípio da separação dos Poderes, peça basilar na estruturação do

regime  democrático  que  hoje  marca  a  maior  parte  dos  Estados  ocidentais",

esclarecendo que "tal princípio, em que pese o fato de não ser absoluto, dispõe que

determinadas atividades devem ser prestadas pelo Poder Executivo, sem ingerência

legislativa  no  que  se  refere  à  tomada  de  decisões  meritórias,  sob  pena  de

descaracterização da administração pública".

Em função  desse entendimento  e  considerando o  caráter  social  da  proposição,

aquela  Comissão  julgou  necessário  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  que  promove

algumas alterações no texto original.

Em vez da criação de programa de incentivo à produção de cervejas e chopes

artesanais,  o  substitutivo  propõe  a  adoção,  pelo  Estado,  "de  medidas  para  a

concessão  de  tratamento  tributário  diferenciado  às  microcervejarias  de  crédito

presumido".  O  parágrafo  único  do  art.  1º  do  substitutivo  altera  a  definição  de

"microcervejaria"  presente  no  texto  original,  abrangendo  empresas  que  produzam

anualmente  até  cinco  milhões  de  litros.  Como na proposta  original,  o  substitutivo
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prevê, entre as medidas a serem adotadas pelo Estado, a redução do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incidir nas

saídas de cerveja e chope artesanal, limitada à saída de duzentos mil litros por mês.

Mantém, ainda, a proibição de concessão do benefício a contribuinte em débito com a

Fazenda estadual.

No que se refere ao exame da repercussão financeira e orçamentária da proposta,

objetivo  precípuo desta  Comissão,  o  relator  deve trazer  a  lume o  art.  14  da  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  conhecida  por  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal,  segundo o  qual  "a  concessão ou  ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua

vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e

a pelo menos uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de

que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma

do art. 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da lei  de diretrizes  orçamentárias;  II  -  estar  acompanhada de medidas de

compensação, no período mencionado no "caput', por meio do aumento de receita,

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou

criação de tributo ou contribuição".

Resta  salientar  que,  nos  termos  do  art.  1º  do  substitutivo,  caberá  ao  Poder

Executivo  editar  decreto  regulamentando  a  forma  de  concessão  do  tratamento

tributário diferenciado, ocasião em que as determinações da Lei de Responsabilidade

Fiscal deverão ser observadas.

Em que pese o não atendimento dessas determinações, cumpre ao relator externar

o entendimento de que o aumento na geração de empregos pelo setor cervejeiro e o

fomento da economia local justificam o impacto financeiro-orçamentário, que decerto

não será de grande monta.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.208/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Gustavo Perrella - Doutor Viana -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.363/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.635/2009,  dispõe sobre a obrigatoriedade

da instalação de cortina descartável para “box” nos hospitais públicos e privados do

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, foi distribuída às Comissões de

Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber parecer.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  apresentou  requerimento,  na  reunião  de

5/7/2011, solicitando fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado

de Saúde – SES - para que esta se manifestasse a respeito.

Após exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n°s 1

e 2, que apresentou.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2,  apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,  e a Emenda nº 3, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, na forma do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela torna obrigatória a instalação de cortina descartável para

“box” nos hospitais públicos e privados do Estado. Determina ainda que a fiscalização

e a aplicação de penalidade pelo descumprimento da medida cabe ao órgão sanitário

estadual  competente  e  estabelece  o  prazo  de  90  dias  para  o  Poder  Executivo

regulamentar a norma. Conforme a autora, o projeto visa eliminar o risco de infecções
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nos ambientes hospitalares do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência à SES, que,

em nota técnica, enumerou as técnicas utilizadas para evitar a infecção hospitalar e

destacou que o projeto não é claro na definição da área onde deveria ser instalada a

cortina descartável, sugerindo uma discussão com profissionais do setor de saúde.

Em sua análise, a referida Comissão apresentou duas emendas para adequar a

proposição às disposições constitucionais e legais vigentes. A Emenda n° 1 exclui o

art. 4°, que determina prazo para o Poder Executivo  adotar as medidas constantes no

projeto, uma vez que tal dispositivo viola o princípio da separação dos Poderes. A

Emenda  n° 2  inclui  artigo  para  prever  a  aplicação  d e  penalidade  no  caso  de

descumprimento da lei.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou a Emenda nº

3,  para  especificar  que  o  local  de  instalação  das  cortinas  descartáveis  são  os

chuveiros utilizados pelos pacientes.

No que cabe à análise desta Comissão,  a proposição em tela,  ao determinar  a

obrigatoriedade do uso de cortinas descartáveis em hospitais públicos e em hospitais

privados, que podem receber repasses do Sistema Único de Saúde – SUS –-, gera

impacto  financeiro  para  o  erário,  ou  seja,  traz  um  aumento  de  despesas  para  o

Estado. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – determina, em seu art. 16, que a

criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem

aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - estimativa e declaração que não acompanham o

projeto em análise.  Assim, entendemos que a proposição descumpre o art.  16 da

LRF.

Além  do  descumprimento  supracitado,  a  obrigatoriedade  trazida  pelo  projeto

esbarra em disposições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, órgão

competente para deliberar sobre o tema abordado, e não considera particularidades
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de  cada  hospital,  que  podem  ter  banheiros  coletivos  e  individuais.  Conforme  a

resolução RDC n° 50, de 2002, da Anvisa, banheiro é  o ambiente dotado de bacia(s),

sanitário(s), lavatório(s) e chuveiro(s). Para cada dois quartos ou enfermarias, deve

haver  um  banheiro  para  paciente  interno.  Os  banheiros  individuais  devem  ter

dimensão mínima de 3,6m² (comuns) e 4,8m² (para pessoas com deficiência).  Os

banheiros coletivos devem dispor de uma bacia sanitária, um lavatório e um chuveiro

para  cada  seis  leitos.  O  “box”  do  chuveiro  deve  ter  dimensões  mínimas  de

0,8mX1,0m (comuns) e 0,9mX1,1m (para pessoas com deficiência). Como superfícies

podem se tornar reservatórios de micro-organismos, o ideal é que se evite ao máximo

a quantidade de itens presentes nos banheiros. Assim, a ausência de cortinas nos

banheiros, quando possível, é mais recomendada do que sua utilização. Ademais, se

a higienização do banheiro não é feita adequadamente, todas as superfícies – piso,

paredes, sanitários, lavatórios – ficam comprometidas, sendo que a mera utilização

de cortinas descartáveis não é suficiente para contornar o problema.

Desse modo, considerando o elevado custo do material;  a falta da evidência de

resultados positivos para a saúde com sua utilização; a falta de obrigação legal por

parte  da  Anvisa,  autoridade  sanitária  nacional  responsável  por  tais  matérias,  e  a

ausência de receitas que promovam a remuneração desse custo adicional - uma vez

que o pagamento no SUS é feito por faturamento das autorizações de internação

hospitalar – AIHs –, que têm um valor fechado para custeio na totalidade dos gastos -,

o  projeto  não  é  material  nem  financeiramente  razoável,  implicando  aumento  dos

encargos financeiros das instituições (que frequentemente reclamam da insuficiência

de recursos para se manterem), sem que haja comprovação de sua eficácia.

Além disso, o uso de cortinas descartáveis vai em direção contrária à política de

redução de resíduos de serviços de saúde, aumentando a produção de lixo hospitalar.

De todo modo, resta evidente que existe opção para se promover o uso seguro de

cortinas não descartáveis, que é a efetiva limpeza e desinfecção dessas peças e dos

ambientes, que deve ocorrer em qualquer caso. Ressaltamos que a Portaria nº 2.616,

de 12/5/98, editada pela Anvisa, estabelece diretrizes e normas visando à prevenção

e ao controle das infecções hospitalares, as quais devem ser observadas “em todo o

território  nacional,  pelas  pessoas  jurídicas  e  físicas,  de  direito  público  e  privado,
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envolvidas nas atividades hospitalares de assistência à saúde”. Em Minas Gerais, a

Lei  nº  11.053,  de  30/3/93,  torna  obrigatório  o  desenvolvimento  de  programas  de

controle  de  infecções hospitalares.  Assim,  a  matéria  de  que trata  o projeto já  se

encontra regulamentada por normas federais e estaduais, sendo mais oportuno para

atender às aspirações da autora o exercício da função fiscalizadora que o da função

legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.363/2011.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Doutor Viana - João Vítor Xavier -

Romel Anízio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.732/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe  obriga as

farmácias e drogarias a colocarem à disposição dos consumidores o compêndio de

bulas de medicamentos.

No  1º  turno,  foi  a  matéria  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,

Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto, na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100, c/c o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta estabelece que as farmácias e drogarias serão obrigadas

a  disponibilizar  exemplar  do  compêndio  de  bulas  de  medicamentos,  da  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, devidamente atualizado, para consulta

gratuita pelos consumidores. Dispõe ser obrigatória a afixação de placa, avisando
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sobre  a  possibilidade  de  consulta  ao  compêndio.  Prevê  multa,  na  hipótese  do

descumprimento da futura lei, no valor de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs –, que correspondem a R$2.181,30 para o ano de 2011.

A título de justificação, o autor alega que a medida é útil, em especial na hipótese

de distribuição de medicamentos em cartelas, desacompanhadas de bula. Segundo

ele, consultar a bula é um direito do consumidor, e suas informações constituem parte

do  tratamento.  Ademais,  nem  sempre  é  fácil  a  comunicação  com  o  médico,  e  o

compêndio poderia sanar as questões mais simples. Além disso, a ideia é de fácil

execução e não onerará os estabelecimentos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que os Estados têm competência

para legislar sobre a matéria e que não há vício quanto à inauguração do processo

legislativo. Essa competência é concorrente e suplementa as disposições do Código

de  Defesa  do  Consumidor,  de  forma  a  conferir-lhe  mais  concretude  e  eficácia.

Contudo, ela entendeu não ser razoável exigir que o estabelecimento mantenha bulas

de medicamentos que não são por ele oferecidos. Para sanar essa impropriedade,

apresentou o Substitutivo nº 1. Em relação a esse aperfeiçoamento, seguimo-la.

A  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  entendeu  que  a

proposição é meritória,  acolhendo o substitutivo.  De fato,  o Código de  Defesa do

Consumidor,  no  art.  6º,  inciso  III,  dispõe  ser  direito  do  consumidor  a  informação

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os

riscos  que  apresentem.  A proposição  em  tela  vem  suplementar  essa  legislação,

dispondo sobre uma hipótese específica de informação ao consumidor.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão financeira  da  proposição,  esta

pode ser vista por dois ângulos.

O primeiro refere-se à repercussão financeira da medida nos cofres públicos. De

plano,  constata-se a não existência dessa repercussão,  visto que o projeto de lei

dispõe sobre ações no setor privado, exclusivamente. O outro ângulo refere-se ao

impacto financeiro do projeto na sociedade, ou seja, o seu custo social. Entendemos

que esse custo não é significativo, visto que se limita à disponibilização para consulta
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de um exemplar do compêndio de bulas de medicamentos, por cada estabelecimento

farmacêutico que promova venda ao consumidor. Assim, entendemos que, por esse

ângulo, não há óbice à tramitação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.732/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio -

Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  a  proposição em epígrafe  acrescenta

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002.

No 1º turno,  foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Política

Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

O projeto em tela propõe acrescentar parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de

2002, com o objetivo de explicitar que os assentados beneficiados pelo Programa

Nacional  de  Crédito  Fundiário  -  PNCF  -  estão  cobertos  pela  isenção  dos

emolumentos cartoriais a que se refere o inciso II do mesmo artigo.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que o PNCF está contemplado

pela Lei nº 14.313, de 2002, tendo em vista que essa lei trata de beneficiários de
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terras rurais obtidas por meio de programa de reforma agrária. Acrescentou que a

proposição não estabelece nova hipótese de isenção, apenas busca explicitar que a

isenção já prevista em lei se aplica aos beneficiários do PNCF.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial informou que a Corregedoria-

Geral de Justiça confirmou posicionamento de que os beneficiários  do PNCF são

contemplados pela isenção supramencionada. No entanto, com o objetivo de definir,

de maneira ampla e consistente, o público beneficiário a que se refere o art. 1º da Lei

nº 14.313, de 2002, explicitando diversos segmentos que têm encontrado dificuldades

em  conseguir  a  isenção  de  emolumentos  cartoriais  decorrente  da  citada  lei,

apresentou o Substitutivo nº 1.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o  art.102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja,  analisar  a

repercussão financeira da  proposição,  constatamos que a  simples explicitação de

beneficiários da Lei 14.313, de 2002, não gera despesas para os cofres públicos nem

fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalte-se, também, que está prevista na Lei

nº  15.424,  de  2004,  em  seu  art.  31,  a  compensação  pelos  atos  gratuitos  e  a

complementação da receita às serventias deficitárias. Tais valores são pagos com o

recolhimento de quantia equivalente a 5,66% do valor dos emolumentos recebidos

pelo notário e pelo registrador, montante este mais do que suficiente para cobertura

dos atos gratuitos praticados em decorrência de lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.093/2011, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Doutor Viana - Romel Anízio - João

Vítor Xavier - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, visa
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autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.196/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  São  Tomás  de  Aquino  o  imóvel  constituído  pela  área  de

10.000m², situado nesse Município e registrado sob o nº 4.814, a fls. 212 do Livro 3-

D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Tomás de Aquino.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de corrigir a área real

do bem, que é de 2.000m², e seus dados cadastrais. Além disso, alterou a finalidade

do imóvel para o desenvolvimento de programas municipais voltados ao agricultor

familiar  e  ao  fomento  de  viveiros  e  hortas  agrícolas,  por  solicitação  do  autor  da

matéria.

Cabe ressaltar que, em seu art. 2º, a proposição determina que o imóvel reverterá

ao doador se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A  proposição  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.196/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Ulysses Gomes -

Romel Anízio - Gustavo Perrella.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.909  a

2.913/2012  -  Projeto  de  Resolução  nº  2.914/2012  -  Requerimentos  nºs  2.533  a

2.584/2012  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  do  Trabalho,  de

Educação (2), de Segurança Pública (3), de Saúde (3), de Turismo (2), de Esporte

(3),  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Assuntos  Municipais  (3),  da  Pessoa  com

Deficiência (2), de Cultura, de Transporte (2), de Fiscalização Financeira, de Política

Agropecuária  (2),  de  Administração  Pública  e  de  Meio  Ambiente  e  do  Deputado

Adelmo Carneiro Leão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sávio Souza

Cruz,  Doutor  Viana,  Carlos  Henrique,  Sargento  Rodrigues e  Rogério  Correia  -  2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:

Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de

Lei  nºs  20.925  e  20.934,  sobre  os  Vetos  Parciais  às  Proposições  de  Lei

Complementar  nºs  127  e  128  e  à  Proposição  de  Lei  nº  20.914,  sobre  os  Vetos

Parciais às Proposições de Lei nºs 20.846 e 20.913 e sobre as Propostas de Emenda

à Constituição nºs 29/2011 e 30/2012 -  Comunicação da Presidência -  Leitura de

Comunicações - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

-  Bruno Siqueira -  Carlos Henrique -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo

Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira -
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Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Pompílio Canavez, 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 2.909/2012

Declara de utilidade pública a Oficina de Saúde Preventiva de Araxá - Ospa -, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Oficina de Saúde Preventiva de Araxá

- Ospa -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Bosco

Justificação: A Oficina de Saúde Preventiva de Araxá - Ospa -, com sede nesse

Município,  é  uma sociedade de direito  privado,  de natureza  associativa,  sem fins

lucrativos,  beneficente  e  voltada  para  o  desenvolvimento  de  um  sistema



291
____________________________________________________________________________

complementar e alternativo de assistência social. Desenvolve importante trabalho de

prevenção  a  doenças,  conscientizando  a  população  sobre  hábitos  saudáveis  na

alimentação  e  em  outras  áreas.  Atua  em  parceria  com  instituições  públicas  e

privadas,  inclusive creches,  escolas,  hospitais  e presídios.  Realiza  suas ações de

forma  direta,  atuando  com  a  população  em  geral,  e  indireta,  colaborando  com

instituições  técnicas  e  consultivas  no  estudo  e  na  solução  dos  problemas

relacionados com sua área de atuação.

Seu estatuto dispõe sobre a destinação do patrimônio a entidade congênere no

caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de Registro Civil

das Pessoas Jurídicas. A entidade desenvolve suas atividades, ininterruptamente, há

mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,

que nela exercem atividades voluntárias.

- 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 2.910/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no

Município de Pratinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Pratinhense,

com sede no Município de Pratinha.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Bosco

Justificação:  A  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no  Município  de

Pratinha,  é  uma  sociedade  de  direito  privado,  de  natureza  associativa,  sem  fins

lucrativos, beneficente e voltada para a difusão do civismo e da cultura física. Realiza

relevante trabalho de promoção de valores na sociedade, sobretudo junto aos jovens,

por meio da cultura futebolística, que possibilita a participação de jovens de todas as

classes sociais, devido ao seu baixo investimento financeiro inicial. Investe inclusive

no futebol feminino, aproximando toda a comunidade da prática esportiva.
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Devido à importância de suas atividades para a região, foi reconhecida de utilidade

pública pelo Município de Pratinha.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que nela exercem atividades voluntárias.

- 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 2.911/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  e  Intercâmbio

Cultural Indígena de Araxá - Andaiá -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Intercâmbio Cultural Indígena de Araxá - Andaiá -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Bosco

Justificação: A Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena de

Araxá  -  Andaiá  -,  com sede no Município  de  Araxá,  é  uma sociedade de  direito

privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente e voltada para a

conservação da tradição indígena das tribos localizadas em Araxá e região. Para isso,

busca  promover  o  intercâmbio  entre  as  etnias  indígenas  do  território  brasileiro,

através da música, da dança, dos costumes, da língua e outras formas de culturas

tradicionalmente indígenas.

A referida entidade desenvolve importante trabalho de divulgação e conservação da

cultura indígena nas escolas públicas e privadas de Araxá e região, tendo por isso

recebido Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Araxá e sido declarada de

utilidade pública no Município.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins
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congêneres, no caso de sua dissolução, e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  Além  disso,  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que nela exercem atividades voluntárias.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.912/2012

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 538m² (quinhentos e trinta e oito metros quadrados) situado na Rua

Benjamin  Constant,  516,  nesse  Município,  confrontando  pela  frente  com  a

mencionada rua, pelo lado direito com a Rua João Campos Machado, pela esquerda

com a Rua Maria Aparecida Melgaço e pelos fundos com a Rua Francisco Mendes de

Freitas e a Cooperativa Agropecuária de Pompéu,  e registrado sob o nº  9.802, a

fls.53, v, e 54 do Livro 3J, no Cartório de Registro de Imóveis de Pompéu.

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

reforma do prédio onde funciona o Pronto Atendimento Municipal.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Gustavo Perrella

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei  foi  doado ao Estado pelo

Município de Pompéu, em 1974, sendo nele construída uma cadeia pública. Em abril

de 1987, o prédio passou a abrigar o Pronto Atendimento Municipal - PAM.

O Município pleiteia a transferência do imóvel ao seu patrimônio para reformá-lo,

pois o prédio se encontra em péssimo estado de conservação.

Por tal motivo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.913/2012

Inclui o autista como pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para fins de fruição dos direitos assegurados na Constituição do Estado,

fica  o  indivíduo  com  diagnóstico  de  autismo  reconhecido  como  pessoa  com

deficiência.

Art. 2º - Em decorrência do disposto nesta lei, ficam garantidos ao indivíduo com

autismo todos os benefícios e direitos das pessoas com deficiência, inclusive aqueles

previstos nos arts. 218, parágrafo único, e 224 da Constituição do Estado.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Marques Abreu

Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  equiparação  do  autista  às  pessoas  com

deficiência.  A  importância  desta  iniciativa  decorre  da  falta  de  previsão  desse

enquadramento,  o  que,  por  conseguinte,  limita  o  acesso  dos  autistas  a  serviços

públicos de saúde, educação e lazer.

De acordo com especialistas, o autismo é um transtorno neurológico que afeta o

indivíduo em três áreas: interação social, comunicação e imaginação. Não se sabem

exatamente as  causas que levam à  síndrome,  cujas  características  podem variar

muito entre os indivíduos. De modo geral, o distúrbio aparece antes dos três anos. O

portador tem dificuldade de manter contato social, de se comunicar espontaneamente

e de realizar tarefas cotidianas. A linguagem é atrasada ou não se manifesta, nos

casos mais graves, e o comportamento tende a ser repetitivo em áreas de interesse.

Os pais e familiares de pessoas com autismo, nos últimos anos, vêm se organizando

em defesa dos direitos dos portadores da síndrome.

Enfim, este projeto de lei visa proporcionar aos autistas e seus familiares o direito à

atenção  integral  à  saúde  e  à  educação,  com  tratamento  multidisciplinar  e  apoio

psicológico  adequados  conforme  dispõe  os  arts.  218  e  224  da  Constituição  do

Estado.  Por  esses  motivos,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  colegas  para

aprovação desta proposição.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.148/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.914/2012

Aprova  as  contas  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  referentes  ao

exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2010.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

218, §1º, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.533/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com a  comunidade  de  Marmelópolis  pelo  49º  aniversário

desse Município.

Nº 2.534/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itapeva pelo 49º aniversário desse

Município.

Nº 2.535/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com a  comunidade  de  Inconfidentes  pelo  49º  aniversário

desse Município.

Nº 2.536/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Conceição  das  Pedras  pelo  49º

aniversário desse Município.

Nº 2.537/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Itajubá pelo 193º aniversário desse

Município.

Nº 2.538/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Monte  Sião  pelo  163º  aniversário

desse Município.

Nº 2.539/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo 263º aniversário desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.540/2012, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Senador pelo Rio de Janeiro Marcelo Crivella, do Partido

Republicano Brasileiro - PRB -, por sua indicação para o cargo de Ministro da Pesca

e Aquicultura. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.541/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Buritis  pelos  49  anos  de  emancipação

desse Município.

Nº 2.542/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Arinos  pelos  49  anos  de  emancipação

desse Município.

Nº 2.543/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 49 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.544/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a instalação de um posto

avançado  da  PMMG  na  Avenida  José  Fonseca  e  Silva,  no  Bairro  Luizote,  em

Uberlândia.

Nº 2.545/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  um  posto

avançado  da  PMMG  na  Avenida  José  Fonseca  e  Silva,  no  Bairro  Luizote,  em

Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.546/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre as providências adotadas para

garantir o funcionamento dos aeroportos de Patos de Minas, Diamantina e São João

del-Rei.

Nº 2.547/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre as divergências entre os

índices de criminalidade em Minas divulgados pelo governo do Estado e pelo SUS.

Nº 2.548/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre as divergências entre os índices

de  criminalidade  em  Minas  divulgados  pelo  governo  do  Estado  e  pelo  SUS.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 2.549/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a solução do problema que ocasionou falha

no abastecimento de água no Município de Ouro Branco durante o Carnaval.  (- À

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº  2.550/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre denúncia de

contratação irregular de terceiros na Imprensa Oficial.

Nº  2.551/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre o cronograma de obras do

Anel Rodoviário Ayrton Senna, em Uberlândia.

Nº  2.552/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros pedido de informações sobre os

projetos de investimento na região de Uberlândia e do Alto Paranaíba, em especial

sobre o cronograma de entrega de viaturas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.553/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a realização de modificações na

rede pública de energia elétrica situada no entorno das Lagoas de Cima e da Vargem

Bonita, no Município de Confins.

Nº  2.554/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria  de Defesa Social  e  ao Comando da PMMG as notas

taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências

para o envio de uma viatura com tração nas quatro rodas para atender as demandas

da população de Guidoval.

Nº  2.555/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil as notas taquigráficas da 4ª
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Reunião Extraordinária dessa Comissão, em Guidoval, e pedido de providências para

a reclassificação do desastre ocorrido nesse Município, a fim de que seja reconhecido

o estado de calamidade pública.

Nº  2.556/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao BDMG e às Superintendências Regionais da CEF e do Banco do

Brasil na Zona da Mata as notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, em Guidoval, e pedido de providências para a liberação de recursos em

condições especiais para esse Município.

Nº  2.557/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  na  Comarca  de  Lagoa  Santa,  à  Prefeitura

Municipal  e  à  Câmara  Municipal  de  Lagoa  Santa  pedido  de  providências  para  a

realização  de  audiências  públicas  destinadas  à  atualização  do  plano  diretor  do

Município.

Nº  2.558/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Desenvolvimento Social as notas taquigráficas da 3ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para inclusão da

Sra.  Mônica  Pontes  e  de  outros  ambientalistas  e  moradores  de  Lagoa Santa  no

Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, tendo em vista denúncias

de intimidações e ameaças que teriam sofrido.

Nº  2.559/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Defensoria Pública da União em Minas Gerais as notas taquigráficas

da 3ª Reunião Extraordinária dessa Comissão; pedido de providências para que seja

provocada a Justiça Federal em face de denúncias de intimidações e ameaças contra

ambientalistas  e  moradores  de  Lagoa  Santa;  de  verticalização  indevida  e

especulação  imobiliária  no  entorno  da  Lagoa  Central  e  de  outras  violações

ambientais, inclusive as resultantes das atividades da Empresa de Cimentos Liz; e

documentos referentes ao caso.

Nº  2.560/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  à  Procuradoria  da  República  em

Minas Gerais, à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, à

Promotoria de Justiça Metropolitana de Habitação e Urbanismo e à Promotoria de
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Justiça de Defesa do Rio São Francisco - Regional Bacias dos Rios das Velhas e

Paraopeba  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão;

pedido de providências para a apuração da ocorrência de violações ambientais em

Lagoa Santa, em face das denúncias efetivadas durante a mencionada reunião; e

documentos referentes ao caso.

Nº  2.561/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Ministério Público as notas taquigráficas da

3ª Reunião Extraordinária dessa Comissão; pedido de providências para a apuração

de denúncia de desrespeito à legislação ambiental federal e estadual que teria sido

praticado pela Sra. Janaini Keilly Brandão Ferreira, Promotora de Justiça da Comarca

de Lagoa Santa; e documentos referentes ao caso.

Nº  2.562/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria de Polícia, à Secretaria de Defesa Social e à Corregedoria

do Sistema Prisional o trecho das notas taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa

Comissão que contém a fala da Sra. Daniele Fernandes; e pedido de providências

para  a  apuração  de  denúncia  de  agressões  físicas  e  morais  que  teriam  sido

praticadas por agentes do Comando de Operações Especiais contra o sentenciado

Dalmo Gomes dos Santos durante sua escolta.

Nº  2.563/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  o  trecho  das  notas

taquigráficas  da  2ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  que  contém  denúncia,

formulada pelo Sr. Valmir da Costa Pereira, de ameaças que teria sofrido a mando de

Joaquim Neres Xavier Dias, e documentos relativos ao caso; e sejam encaminhados

pedidos  de  providências  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  para  a  averiguação  da

conduta dos policiais civis de Salinas, em face dos fatos e queixas ligadas à Fazenda

Cubículo,  e à Chefia da Polícia Civil  para a agilização das investigações sobre a

questão.

Nº  2.564/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Sra. Luciana Kellen Santos, Promotora de Justiça designada para

atuar  no  inquérito  que  apura  o  homicídio  de  que  foi  vítima o  3º-Sgt.  PM Rafael

Augusto dos Reis de Rezende, pedido de providências para que seja requisitada a
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prisão preventiva dos policiais civis envolvidos.

Nº 2.565/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Sandra Sallete da Silva, Juíza da Comarca de Lagoa

Santa,  por  sua decisão de restabelecer  a  liminar  que suspende  a  construção  de

hotéis no entorno da lagoa existente na sede desse Município.

Nº  2.566/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público as notas taquigráficas da

3ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada no Município de Lagoa Santa,

no dia 6/2/12, e 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.

Nº  2.567/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria  da  Penitenciária  Nelson Hungria  pedido  de  providências

para que seja encaminhado à advogada Daniele Fernandes o laudo realizado pelo

IML relativo às agressões sofridas pelo sentenciado Dalmo Gomes dos Santos, em

12/1/2012.

Nº  2.568/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  documentos  recebidos  na  2ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão, em 15/2/2012, e o trecho das notas taquigráficas da 1ª

Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  que  contém  as  falas  de  Maria  Aparecida  de

Souza e Ronaldo Felisberto da Silva denunciando ameaças relacionadas a disputas

de posse em Serra da Saudade; e pedido de providências para que seja averiguada a

conduta de policiais militares citados como envolvidos nessa questão.

Nº  2.569/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar  pedido de providências

para a realização de vistoria na Escola Municipal Alberto Santos Dumont, em Lagoa

Santa, tendo em vista informações sobre a existência de trincas e a ocorrência de

desabamentos no muro da referida escola.

Nº  2.570/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Procon Estadual e ao Procon Belo Horizonte as notas taquigráficas

da 3ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas à
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obtenção,  junto  às  empresas Dominus Engenharia Ltda.,  Promenade Apart-Hotéis

Ltda. e Lagoa Santa Empreendimentos Imobiliários Ltda., de esclarecimentos sobre a

existência  de  ação  civil  pública  objetivando  impedir  a  construção  do  Apart-Hotel

Promenade Lagoa Santa.

Nº  2.571/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Educação  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  5ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão 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.

Nº  2.572/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral da Polícia Civil cópia do relatório de visita da

Comissão de Educação à Escola Estadual Ordem e Progresso, as notas taquigráficas

das reuniões realizadas pelas Comissões desta Casa para discutir a situação dessa

escola,  o abaixo-assinado em que se solicita  a destituição da Diretora Mariza  de

Oliveira  Costa  e  pedido  de  providências  para  que  se  apurem  as  denúncias  de

possível desvio funcional praticado pela referida Diretora.

Nº 2.573/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Manoel dos Reis Morais, Juiz Titular da 6ª Vara da

Fazenda Pública de Belo Horizonte, pelo trabalho desenvolvido e pelo proferimento

de decisões favoráveis ao direito de moradia da Comunidade Dandara.

Nº 2.574/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Maria  do  Rosário  Nunes,  Ministra-Chefe  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República;  ao  Sr.  Danilo  de

Castro, Secretário de Governo; ao Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-

Geral da PMMG; ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; ao Sr. Adriano

Ventura,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  à  Sra.  Cleide

Nepomuceno,  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,

Coletivos e Socioambientais; ao Sr. Emílcio José Lacerda, Presidente do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; a Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor
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da Comissão Pastoral da Terra; ao Sr. William dos Santos, Presidente da Comissão

de Direitos Humanos da OAB-MG, e ao Sr. Joviano Gabriel Maia Mayer, advogado da

Comunidade Dandara, pelo esforço para garantir  os direitos dos moradores dessa

comunidade, especialmente o de moradia.

Nº  2.575/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados às Secretarias de Transportes e de Desenvolvimento Social as notas

taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, para que conheçam a

situação  do  Município  de  Guidoval,  e  pedido  de  providências  para  que  sejam

restabelecidas as condições de vida e a produção econômica locais.

Nº 2.576/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Solicita

seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências

com vistas a que sejam exigidos estudos geológicos para aprovação da construção

de prédios, especialmente nas regiões de encostas desta Capital.

Nº  2.577/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que acelere os trabalhos para apresentação do laudo técnico conclusivo acerca do

desmoronamento ocorrido na Rua Laura Carneiro Soares, no Bairro Buritis,  nesta

Capital.

Nº 2.578/2012,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado às

Secretarias de Turismo e de Meio Ambiente pedido de providências com vistas a que

seja indicado um funcionário para participar do grupo de trabalho que irá elaborar a

proposta de criação de um programa estadual  de desenvolvimento do turismo da

pesca esportiva.

Nº 2.579/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  toda  a  equipe  do  jornal  "O  Debate"  pelos  78  anos  de  sua

fundação.

Nº 2.580/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para substituir as placas de sinalização do trecho da

MG-123 que dá acesso ao Município de Rio Piracicaba.

Nº  2.581/2012,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Tiradentes da PMMG pelo destaque obtido por
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suas unidades de Patos de Minas,  Passos e Lavras em todos  os indicadores de

avaliação, inclusive no Enem.

Nº  2.582/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  assegurar  o  fornecimento  dos

medicamentos para epilepsia em todos os Municípios do Estado.

Nº  2.583/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Cosems-MG pedido de providências para que oriente os Secretários Municipais de

Saúde a fazer o cadastramento das pessoas com epilepsia e assegurar-lhes o acesso

aos medicamentos necessários.

Nº  2.584/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Departamento  de  Vigilância  Sanitária  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  que  fiscalize  as  instalações  sanitárias  oferecidas  pelos

estabelecimentos onde há paradas de ônibus ao longo das BRs-381 e 135.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Educação (2), de Segurança Pública (3), de Saúde (3), de Turismo (2), de Esporte

(3),  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Assuntos  Municipais  (3),  da  Pessoa  com

Deficiência (2), de Cultura, de Transporte (2), de Fiscalização Financeira, de Política

Agropecuária  (2),  de  Administração  Pública  e  de  Meio  Ambiente  e  do  Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as  Sras.

Deputadas, os Srs. Deputados e os telespectadores da TV Assembleia. Ao se abrirem

nesta  Assembleia  os  trabalhos  da  atual  sessão  legislativa,  tive  a  honra  de  ser

conduzido por meus pares no PMDB à função de Líder de bancada. Minhas primeiras

palavras são de agradecimento aos colegas de partido. Nós nos unimos para vencer

neste ano de 2012,  um ano em que,  afora  as  questões próprias  da atividade do

Legislativo, acontecem as eleições municipais e podem surgir definições capazes de

esboçar o traçado em direção a 2014. A par dos agradecimentos aos Deputados do

PMDB, uso destas palavras iniciais para cumprimentar o Deputado Antônio Júlio, que
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me  antecedeu  na  liderança,  tendo-a  exercido  com  coragem,  com  dedicação

acentuada, presença e firme determinação no enfrentamento das difíceis questões

que pontuaram a agenda de 2011 nesta Assembleia.

Já me referia à honra pela distinção no cargo de Líder, honra essa decorrente do

próprio conceito de legítima liderança e também decorrente do histórico do PMDB,

um partido que sempre propugnou pela liberdade, pela democracia e pela prevalência

do Estado de Direito. Passo a me referir aos desafios do cargo em momento atual,

todos eles convergentes para o propósito de oferecer uma oposição programática,

isto  é,  uma  oposição  clara  e  firme,  que  tanto  ajude  o  Estado  em  questões

consideradas  fundamentais,  como  também  satisfaça  a  urgente  necessidade  de

desvendar aos olhos dos mineiros para a existência de duas Minas, a real e a do

“marketing”, e o dissimulado projeto eleitoral a que essa injustificada dissociação foi

posta a serviço. Por oposição programática,  a Bancada do PMDB entende o real

enfrentamento  das  pesadas  questões irresolvidas  no  Estado:  o  endividamento  de

Minas;  a  reprimarização  da  economia  constituída  pela  devolução  do  Estado  à

condição de exportador de “commodities”; os precaríssimos índices registrados no

atendimento  à  saúde;  o  inexplicavelmente  elevado  número  de  crianças  e

adolescentes  fora  da  escola;  a  situação  dos  profissionais  da  educação

sistematicamente desrespeitados antes, durante e depois de uma greve de 112 dias;

o acirramento da violência social; a situação de um Estado que cresce menos - isso

mesmo,  cresce menos  -  que  o  Brasil.  É  com prazer  que concedo um aparte  ao

Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Companheiro Deputado Sávio Souza

Cruz, gostaria de parabenizá-lo por hoje ocupar esse espaço tão importante nesta

Casa  e,  consequentemente,  da  Bancada  do  PMDB.  Já  tive  o  privilégio  de  ser

agraciado com a confiança dos colegas e pude liderá-la na legislatura passada. Sei

que ao mesmo tempo em que é um desafio, é também uma grande oportunidade de

convivência  e  de aprendizado com os companheiros  dessa Bancada.  Certamente

cada  um  deles  tem  a  sua  história,  a  sua  trajetória  política  e,  considerando  a

importância do PMDB em todas as áreas,  sem dúvida  o  PMDB tem dado a sua

contribuição nesta Casa para que a Assembleia de Minas possa ser - como tem sido
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em  muitos  casos  -  modelo,  exemplo,  espelho  e  inspiração  para  as  outras

Assembleias do Brasil.

Tenho certeza que V. Exa., com a inteligência que Deus lhe deu, com a experiência

que  tem  acumulado  ao  longo  dos  anos  como  Vereador  da  nossa  Capital,  como

Presidente que foi da nossa Câmara Municipal, como Secretário de Estado, como

Deputado  de  vários  mandatos,  como  professor,  enfim,  V.  Exa.  reúne  todas  as

condições e qualidades para ocupar hoje essa Liderança.

Tenho certeza de que teremos um período bastante proveitoso com a liderança e a

participação de V. Exa. Fico feliz por fazer parte dessa Bancada da qual V. Exa. é o

Líder. É claro que, em alguns momentos, divergiremos nos pensamentos, na forma

de encarar e analisar algumas questões, mas uma coisa é certa: estaremos sempre

unidos no projeto maior do PMDB que é o de contribuir com o povo mineiro com o

trabalho de cada um dos Deputados da Bancada nesta Casa.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Vanderlei Miranda. Tenho

certeza de que suas palavras são motivadas muito mais pela generosidade que vem

de  nossa  relação  afetiva  do  que  por  meu  eventual  merecimento.  Gostaria  de

conceder muito mais apartes do que o tempo me possibilitará, mas tentarei ser o mais

rápido possível, porque quero muito ouvir tanto o Deputado Rogério Correia, quanto o

Deputado Célio Moreira, que já se posicionam na fila dos apartes.

Ao enfrentamento objetivo e sereno dessas questões está obviamente atrelado o

desvendamento da estratégia política que criou a Minas do “marketing”, aquela que é

apresentada como versão do paraíso, sob as feições da Minas real, esta, sim, com

seus problemas à espera de solução. Ao discutir, por exemplo, o endividamento do

Estado  e  ao  somar  forças  para  a  solução  dessa  gravíssima  situação,  temos

naturalmente de contrapor a situação do evidente fracasso econômico de Minas à

situação do déficit zero, intensamente alardeado pela mídia. Como explicar que um

Estado com déficit  zero esteja quebrado? Não são incompatíveis  as situações de

quem está com as contas em dia e de quem deve tanto que não tem como pagar? Se

se  deve,  o  que  há  nas  contas  públicas  não  é  déficit,  é  dívida.  Minas  é  hoje,

inquestionavelmente, um Estado devedor: essa é a Minas real, a Minas em que nos

encontramos, a Minas a cujo encontro se dispõe a Bancada do PMDB nesta Casa.
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Esta  Bancada  quer,  sim,  colaborar  para  a  solução  dessa  questão  de  extrema

gravidade para o Estado, mas repudia veementemente compactuar com a enganação

da publicidade, que ludibria os mineiros ao apresentar  a eles  o falso déficit  zero,

fabricado para compor em Minas a versão do paraíso.

Ainda no que tange à economia, a discussão do endividamento do Estado passa

necessariamente pelo desvendamento de dois outros falsos índices: o PIB da China e

o crescimento maior em Minas do que no Brasil. É dever registrar que a propaganda

do governo sobre o suposto PIB da China em Minas foi feita em 2010, quando o

Estado  retomou  a  exportação  de  minério  em  grande  escala.  Ora,  nenhum

Governador, nenhum governo tem mérito sobre a formação geológica do Estado, e,

em  princípio,  nenhum  deles  tem  respaldo  ético  para  computar  a  exportação  de

“commodities” como mérito seu. Na verdade, assistimos a uma desindustrialização e

uma  reprimarização  da  economia  de  Minas,  como  apontado  pelo  Presidente  da

insuspeita Fiemg.

Naquele  ano  de  2010,  embora  à  custa  da  monumental  exportação  de  minério,

Minas realmente apresentou crescimento do PIB chinês. Mas, se computado todo o

período de 2003 até março de 2010, mesmo considerada a exportação de minério,

Minas  cresceu  3,3%  ao  ano,  enquanto  o  Brasil  cresceu  3,5%.  Onde,  pois,  o

crescimento mineiro foi maior que o do Brasil? Por que a publicidade oficial insiste em

apresentar aos mineiros índices e parâmetros diferentes daqueles que constituem a

realidade? Por que duas Minas e não a Minas da verdade, a de sua situação real?

Por  que tantos  milhões  gastos  em construir  para  o  Estado uma imagem ilusória,

fictícia,  distante  da  realidade?  Os  mineiros  não  merecem  a  verdade?  Por  que  o

adormecimento da consciência dos mineiros? Por que eles devem ter a consciência

adormecida a ponto de perder a noção sobre a situação real de seu Estado?

Todas  essas  considerações  que  acabo  de  fazer  sobre  a  economia  mineira  se

complementam com outras no campo da saúde, da educação, da segurança pública.

Minas  investe  em  saúde  e  educação  menos  que  os  mínimos  constitucionais.

Enquanto  pacientes  aguardam  atendimento  nos  corredores  dos  hospitais,  faltam

vagas nas escolas: segundo levantamento do Sind-UTE, se todos os adolescentes

quisessem estudar, faltariam cerca de 800 mil vagas no ensino público. E as políticas
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públicas  para  a  educação,  a  saúde  e  a  segurança  a  tal  ponto  tornaram

desestimulantes as respectivas carreiras que o Estado sequer encontrou professores

em  número  suficiente  para  substituir  os  grevistas  em  2011  e,  nos  hospitais,

especialidades  como  a  pediatria  já  não  têm  candidatos  que  respondam  aos

chamamentos públicos.

Toda essa análise me força a perguntar por que, por que razão se insiste em excluir

da  atenção dos  mineiros  essa situação real  e  em apresentar  a  eles  uma versão

mascarada,  idealizada,  paradisíaca,  publicizada  de  seu  Estado?  Por  que  a

dissociação de Minas em duas? Por que a Minas real e a Minas do “marketing”? Por

que o adormecimento da consciência crítica dos mineiros, esse povo que cunhou no

substantivo “liberdade” um sinônimo do seu próprio Estado? Por que o prestígio do

marketing  em  Minas,  por  que  se  gastaram  R$1.500.000.000,00  em  publicidade,

nesse tipo de publicidade, entre janeiro de 2003 e março de 2010?

Ao procurar resposta para essa pergunta é aí que encontramos a grande questão

política de Minas: o governo de Minas foi apropriado por um grupo político que utiliza

a máquina e os recursos públicos para alavancar, através da publicidade, a obsessão

presidencial de Aécio Neves. Em Minas, segundo o comportamento do governo, às

favas os problemas; à publicidade a missão que se impôs foi a de criar em torno de

Aécio Neves o mito do bom gestor, do administrador que usa métodos modernos da

iniciativa  privada,  da  autoridade  que ousa e  que  dá choques,  que não erra,  que

avança em todos os sentidos. Infalível, dono da vara de condão, eis o mito. E a um

mito não se contesta, curvam-se todos: põe-se de joelhos a Assembleia Legislativa, o

Tribunal  de  Contas;  o  Ministério  Público  e  o  Judiciário  contêm-se  em  suas

prerrogativas  de  fiscalizar,  investigar,  sentenciar;  a  imprensa  silencia;  todas  as

lideranças  são  ou  aliciadas  ou  aniquiladas.  E  o  Estado  onde  o  exercício  do

contraditório  já  escreveu  páginas  brilhantes  curva-se  à  unanimidade,  aplaude

desavisadamente e, o que é pior, consagra o voto sustentado pelo engodo e pelo

ludíbrio.

A propaganda foi o recurso que garantiu a Hitler o seu efêmero e inglório poder na

Alemanha nazista, rendida à unanimidade em torno do povo alemão. A estratégia,

acomodada aos tempos modernos, constitui o que Eugênio Bucci denomina o “leviatã
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publicitário”: segundo esse jornalista e professor, “a hipertrofia do Estado-anunciante

tende  a  criar  no  país  um  ambiente  de  dependência  de  órgãos  de  imprensa  em

relação  ao  poder  público  –  e  onde  a  dependência  se  instala  a  liberdade  se

apequena”. Em Minas, isso já está criado; aqui, entre nossas montanhas, o leviatã

publicitário usou e usa dinheiro público para promover projeto eleitoral em torno de

Aécio Neves.

O PMDB em Minas se recusa terminantemente a participar desse projeto. Fiel a

seus  princípios  fundacionais,  que  são  a  liberdade,  a  democracia  e  o  Estado  de

Direito, o PMDB foi eleito na Oposição neste Estado e vai continuar nela enquanto

persistir a situação de exceção em que nos encontramos. Recentemente, o PMDB

recusou do governo pastas importantes. A resposta é “não” enquanto persiste em

Minas a apropriação do governo em favor de um projeto eleitoral. É “não”, e não, um

“não” silencioso: é também o “não” da denúncia, uma denúncia que a Bancada do

PMDB nesta Casa não se recusou e não se recusará a fazer.

É obrigação da Bancada denunciar a existência das duas Minas como estratégia de

sustentação de um projeto eleitoral. É obrigação da Bancada denunciar que, em lugar

de um projeto de governo,  tem-se em Minas um projeto eleitoral.  É obrigação da

Bancada  denunciar  que  o  próprio  Governador  Anastasia  é  refém  desse  projeto

eleitoral, não tendo liberdade sequer para compor seu próprio governo. É também

obrigação da Bancada lutar pelo restabelecimento da liberdade e da democracia em

Minas,  contribuindo  para  devolver  o  Estado  ao  berço  de  suas  tradições,  para

revitalizar  o  papel  dos  demais  Poderes  e  para  resgatar  a  bravura  histórica  da

consciência dos mineiros.

Não desaprovamos, de forma alguma, que um ex-Governador de Minas postule a

Presidência da República: isso é legítimo e mesmo honroso para o Estado. O que

repudiamos - e repudiamos com veemência - é a apropriação do Estado em favor do

desenvolvimento de um projeto eleitoral - e, mais, de um projeto eleitoral personalista.

O  PMDB,  à  época,  votou  contra  a  negociação  da  dívida  realizada  pelo  ex-

Governador  Azeredo,  escamoteada sob o  selo do  déficit  zero e que hoje,  já  não

podendo  mais  ser  escondida,  apresenta-se  como  impagável.  Mas  esse  mesmo

Partido,  por  sua  Bancada  nesta  Assembleia,  está  disposto  a  discutir  a  dívida,  a
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discutir  o  pacto  federativo,  a  discutir  quantas  questões  favoreçam  o  real

desenvolvimento  do  Estado,  mas  não sob o  prisma do  projeto  eleitoral  de  Aécio

Neves. O que o PMDB deseja e o que a Bancada do Partido nesta Assembleia quer

fazer é contribuir, sim, para o enfrentamento dos problemas mineiros, exigindo tanto o

descarte  da  maquiagem  publicitária  posta  em  curso  quanto  o  afastamento  da

máquina do governo do grupo político que dela se apropriou. Quer essa Bancada que

neste  Estado  seja  resgatada  a  verdade,  seja  reinaugurada  a  liberdade  e  seja

devidamente restabelecida a dignidade de Minas e dos mineiros.

Essa  é  a  proposta  e  é  por  ela  que  a  Bancada  do  PMDB vai  trabalhar.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

imprensa,  funcionários  da  Casa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  público  nas

galerias, inicio minha fala cumprimentando o nobre colega Sávio Souza Cruz, eleito

por  sua  Bancada  como Líder  do  PMDB nesta  Casa  no  ano  legislativo  de  2012,

desejando muito êxito e sucesso a ele, que goza de uma inteligência extraordinária.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Agradeço a V. Exa., pois queria apartear o

Deputado Sávio Souza Cruz, o que não foi possível. Em nome do PSDB, gostaria de

desejar  a  ele um excelente  trabalho  na Liderança  do  PMDB e muito  sucesso.  O

Deputado  Sávio  Souza  Cruz  é  um  parlamentar  experiente,  e  acredito  em  seu

empenho e dedicação para cumprir a proposta que apresentou aqui, de fazer uma

oposição pragmática e democrática. Parabenizo também o PMDB por sua indicação

para Líder, desejando todo o sucesso ao Deputado Sávio Souza Cruz. Acredito que

ele prestará um excelente serviço à frente da Liderança de seu Partido.

Agradeço ao Deputado Doutor Viana a possibilidade de fazer esse comentário, pois

não tive oportunidade de apartear o Deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  com  50  anos  de

existência, engrandecendo o cenário universitário mineiro, a Unimontes foi criada pela

Lei  Estadual  nº  2.615,  de  24/5/62,  de  autoria  do  ex-Deputado Cícero  Dumont.  É

relevante frisar este meio século de funcionamento, no qual a Unimontes contribuiu
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para a melhoria e a transformação da nossa sociedade, atendendo às aspirações e

interesses da comunidade estudantil, principalmente a do Norte de Minas e região, ao

promover o ensino, a pesquisa e a extensão com eficácia e qualidade, objetivando a

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento pessoal, profissional e

do meio onde vivem. De lá para cá, o crescimento da Unimontes tem sido evidente e

inquestionável, engrandecendo Minas Gerais. Já possui câmpus em 13 Municípios de

nosso  Estado,  oferece  dezenas  de  cursos  de  graduação,  pós-graduação,

especializações,  educação  a  distância,  tais  como  Administração,  Artes  Visuais,

Direito, Medicina, Zootecnia e tantos outros; há muitas opções de cursos.

Fico particularmente satisfeito, ao citar a Unimontes desta tribuna, pois sou um dos

primeiros alunos do curso de Medicina de lá, da segunda turma, quando ainda era

Faculdade de Medicina do Norte de Minas. Esclareço-lhes que, desde dezembro de

2010,  quando foram eleitos  e  nomeados os  Profs.  João dos  Reis  Canela,  Reitor,

médico,  meu amigo  e  colega  de  turma,  e  Maria  Ivete  Soares  de  Almeida,  Vice-

Reitora,  estão  conduzindo  a  Unimontes  com  muita  garra  e  profissionalismo.  Na

pessoa deles, gostaria de parabenizar e cumprimentar os corpos docente e discente

dessa  magnífica  instituição  de  ensino.  Percebemos  que  o  envolvimento,  a

determinação de todos os profissionais e a vontade de cada um na busca da melhora

da aprendizagem dos alunos propiciaram que a Unimontes se transformasse no que

é hoje: uma das melhores universidades estaduais do Brasil.

Estou convicto de que, ao longo deste meio século, em suas ações, a Unimontes

contribuiu  e  contribui  significativamente  para  a  educação  mineira,  certa  da

complexidade do contexto educacional brasileiro, da função social da universidade e

de  seu  compromisso  com  os  rumos  da  educação  no  Estado  e  no  País.  Quero

novamente  cumprimentar  todas  as  professoras  e  professores,  alunos  e  alunas,

cantineiras, auxiliares de serviços, pais de alunos e especialmente o Reitor, professor

e  mestre  João  dos  Reis  Canela,  batalhador  incansável  pelo  reconhecimento  da

importância da Unimontes para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Outro assunto que hoje interessa a expressiva parcela da população brasileira é a

privatização  das  empresas  públicas.  Hoje  se  percebe  claramente  quanto  foram

importantes  as  privatizações  realizadas  no País,  nos últimos 15 anos.  Cito  como
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exemplo a das empresas de telefonia. Quem não se lembra das dificuldades que

existiam para se obter um telefone em épocas mais remotas? Hoje, em decorrência

da privatização, há mais telefones celulares no País do que brasileiros...

Outro exemplo concreto que quero citar é a Companhia Vale, a antiga Vale do Rio

Doce.  Existem  partidos  e  setores  do  governo  federal  que  vivem  ainda,  até  hoje,

reclamando  da  privatização  da  Vale,  chegando  ao  absurdo  de  sugerir  uma

reestatização.  Ora,  somente  em  2011,  a  Vale  investiu  US$10.000.000.000,00  em

Minas  Gerais,  um  aumento  de  39%  em  relação  ao  ano  anterior.  Quem  poderia

imaginar que,  antes de sua privatização, em 1997, a Vale registrava intermitentes

balanços  deficitários  e  não  possuía  recursos  para  se  modernizar?  Após  a

privatização, a empresa modernizou-se, tornou-se competitiva, paga mais impostos

hoje do que a cessão de seus lucros anteriormente cedidos, quando estatal, ao País

e está entre as maiores empresas exportadoras de Minas, gerando grande lucro para

seus  acionistas,  além  de  ser  responsável  por  considerável  investimento  na  área

socioambiental.  Somente  em  Minas  Gerais,  a  Vale  possui  mais  de  40  mil

empregados, além de ter contratado, no ano passado, 2.800 profissionais. Não posso

deixar  de  citar  ainda  o  investimento  socioambiental  de  US$347.000.000,00,

destinados  à  preservação  de  mais  de  12.000ha  de  reservas  ambientais  no

Quadrilátero Ferrífero e a outros projetos e ações sociais.

Cheguei a morar em Nova Lima, com muita alegria e honra, anos atrás, e cito como

exemplo  a  preservação  da  Mata  do  Jambreiro  pela  Vale.  Sabemos  que,  se  não

houvesse a ação e o empenho da empresa em cuidar do patrimônio ambiental de

Nova Lima e de Minas Gerais,  hoje a degradação na região seria grande. Só há

preservação graças à atuação da empresa na conservação da Mata do Jambreiro e

de tantas outras. Não estou aqui para julgar ninguém, mas, apesar de ter sido objeto

de críticas de partidos que não apoiam a privatização, hoje a Vale mostra que é capaz

de promover o desenvolvimento e preservar o meio ambiente.

É com muita alegria que este Deputado, governista aqui no Estado, defensor do

Governador, o Prof. Anastasia, e do seu projeto, assim como defende o Senador e ex-

Governador  Aécio Neves,  torce para que seja dado prosseguimento  a essa nova

maneira  de  trabalhar  que  o  governo federal  acaba  de adotar,  começando com a
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privatização  dos  aeroportos  no  Brasil.  Tenho  a  certeza  de  que  uma  privatização

saudável resolverá vários gargalos na infraestrutura do País. Os governos municipal,

estadual e federal não têm condições de solucionar esses problemas tão complexos e

graves do País, como é o caso da ampliação e melhoria de aeroportos.

Estamos à beira da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, das Olimpíadas,

e não somos contra nem torcemos contra,  mas temos a preocupação de que os

problemas não sejam solucionados a tempo. Há o empenho de todos os setores, mas

percebe-se realmente a possibilidade de haver problemas não resolvidos a tempo.

Torcemos para que o governo utilize o processo de privatização em outros setores,

principalmente na área de infraestrutura.

Parabenizo  o  governo  federal  por  ter  reconhecido  que  não  existe  a  mínima

condição  de  o  poder  público  administrar  tão  importantes  e  essenciais  setores  de

infraestrutura, e por reconhecer que privatizar para melhorar é o caminho.

Quero também manifestar minha preocupação com a reforma política, que, em meu

entender, é um grande engodo. Realmente há falta de boa-vontade da Câmara, do

Senado e também do governo federal, para concretizá-la. Se houver algo, será uma

caricatura de reforma política, que não atenderá às necessidades e às cobranças do

nosso povo. Se realmente o governo e o Congresso quisessem solucionar com a

celeridade que inicialmente foi proposta no começo do processo, já não teríamos a

dicotomização. A Câmara dos Deputados constituiu uma comissão para analisar o

assunto e apresentar um projeto para a reforma política, dando-lhe um prazo de seis

meses;  o  Senado  Federal  fez  o  mesmo,  dando  aos  Senadores,  em  discussões

diferentes, um prazo de 45 dias. Ora, se fosse realmente com o objetivo de solucionar

o problema com real vontade, a Câmara dos Deputados e o Senado trabalhariam

juntos  numa comissão  mista.  Então,  essa  questão  me  preocupa.  Na  verdade,  o

assunto caiu no esquecimento, e são muitos os problemas que ocorrem a todo o

instante.  Com isso,  vai  ficando  para trás  a tão  importante  reforma política  que a

Nação tanto cobrava. O governo federal, que foi eleito com a maioria absoluta ainda

no 1º turno, não tem conseguido, mais uma vez, efetivá-la. Isso é lamentável. Fica

aqui o alerta e a cobrança para que não se engane a população. Há realmente falta

de vontade para solucionar uma questão que é importante, que é fundamental. São
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muitas as reformas que, a cada eleição, são prometidas, mas infelizmente, quando o

governo  começa,  não  dá  sequência  aos  compromissos  de  campanha.  Isso  é

lamentável.  Realmente  o  País  vive  um  crescimento  que  é  diferente  de  um  real

desenvolvimento.  Precisamos  é  promover  o  desenvolvimento,  coisa  muito  mais

complexa. Só crescer não basta. Como pediatra, deixo aqui uma asserção da minha

área: um menino de 15 anos bem-crescido pode não estar bem-desenvolvido.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixo-lhes essas reflexões.

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

O Deputado Carlos Henrique* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, servidores e

amigos e amigas da TV Assembleia, o que nos traz aqui nesta tarde, de forma muito

honrosa e com a alegria contagiante que hoje inunda naturalmente  o coração de

todos os membros do Partido Republicando Brasileiro - PRB -, é o fato de que, no dia

de ontem, tivemos a grata satisfação de receber o comunicado sobre o convite feito

pela Presidenta Dilma Rousseff ao nosso Senador Marcelo Crivella para ocupar cargo

de relevância no seu governo, o de Ministro da Pesca e Aquicultura.

O Senador  Marcelo Crivella,  senhoras e senhores, é membro do nosso partido,

ocupa no Senado da República brasileira o cargo de maior relevância hoje da nossa

agremiação partidária.  Finalmente ocupará  o  Ministério  da  Pesca e  Aquicultura.  A

Presidenta Dilma fez um compromisso na época do saudoso ex-Vice-Presidente da

República José Alencar, quando disse que o PRB teria um espaço de relevância em

seu  governo.  Finalmente  ela  cumpriu  com  a  sua  palavra  ao  convidar  o  Senador

Marcelo  Crivella,  homem  da  mais  alta  competência,  honrado  e  limpo  na  esfera

pública, que há nove anos nos representa brilhantemente no Senado, para assumir o

Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura.  Em  nenhum  momento  escandalizou  ou

surpreendeu de forma negativa a opinião pública com o seu trabalho no Senado.

Orgulhamo-nos  duplamente  da  iniciativa  da  Presidenta  Dilma  Rousseff.

Primeiramente,  pelo  fato  de,  com  essa  indicação,  a  Presidenta  demonstrar

institucionalmente que nosso partido, o PRB, que faz parte da base aliada do governo

desde a primeira hora, pode contribuir para o engrandecimento do País para além

das questões regionais. Vale lembrar que o PRB, com seus 10 Deputados Federais,

tem sido,  em toda e qualquer situação,  colaborador,  companheiro e defensor  dos



314
____________________________________________________________________________

projetos  de  governo  da  Presidenta  Dilma.  A  fidelidade  do  PRB,  com  seus  10

membros, é de 100%. Isso faz com que sejamos hoje o partido, em Brasília, mais fiel

ao  governo  da  Presidenta  Dilma  Rousseff.  Nosso  partido  tem  contribuído  e

certamente  continuará  contribuindo  com  o  Brasil.  Em  segundo  lugar,  porque  o

Senador Crivella é pessoa da mais alta competência e discernimento político, como

disse, de nossos quadros e, com certeza, fará prosperar esse setor pouco cuidado

hoje. Suas potencialidades serão dinamizadas, gerando riquezas e benefícios para o

nosso povo e o nosso país. Some-se a esse fato que sua nomeação valoriza a nossa

legenda como alternativa moral, técnica e política no centro do poder em Brasília.

Diante disso, eu, Deputado Carlos Henrique, Vice-Presidente do PRB em Minas,

com os nossos companheiros de partido - temos aqui o Deputado Gilberto Abramo e

o Deputado Federal George Hilton -, ganhamos energia para trabalhar e lutar ainda

mais pelo nosso Estado e, em âmbito local, pelas nossas cidades mineiras, haja vista

2012 ser ano de eleição. O projeto do PRB em vários Municípios é consolidar-se e se

apresentar para a sociedade com suas propostas, com diversas candidaturas.

O que trazemos de novo para a política não é somente a nossa fé, mas, antes de

tudo, a nossa crença em um Brasil melhor, mais republicano, que evoca a igualdade,

a fraternidade e o zelo pelo bem público. É enfim a nossa crença inabalável em nosso

grandioso Estado de Minas Gerais, que, diga-se de passagem, ainda não honrou o

PRB com a importância devida que o nosso partido tem e teve com a nomeação do

Senador Marcelo Crivella para um cargo do primeiro escalão, tal como fez a nossa

Presidenta Dilma Rousseff.

O  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura,  sob  a  direção  do  nosso  companheiro  de

partido, Senador Marcelo Crivella, não é mera pasta para comportar as dissidências

da base de apoio do governo Dilma, mas é de suma importância para a sobrevivência

da Nação, que cresce e progride em todas as searas, fundando o alicerce sustentável

da grande nação que é o Brasil e da grande potência do século XXI, pois ocuparemos

essa posição num tempo bem próximo.

Sem sombra de dúvidas, ter um Ministro como o Senador Crivella fará com que

esse  setor  de  pesca  e  aquicultura  cresça  e  se  torne  competitivo,  sem  ferir  as

necessidades ecológicas que requerem a preservação da vida marinha e aquática,
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fomentando negócios como fonte de renda, tanto para o povo ribeirinho quanto para

toda  uma  cadeia  produtiva  complexa  como  é  a  da  indústria  da  pesca  e  seus

derivados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Carlos Henrique, é com muita

satisfação que peço a  V.  Exa.  este  aparte,  que  tem  o  objetivo  de  parabenizar  a

conquista  do  PRB  no  Ministério.  Isso  vai  ajudar  mais  ainda  na  estabilidade  do

governo da Presidenta Dilma, que, como V. Exa. muito bem mencionou, vem dando

continuidade  a  um  projeto  vitorioso  do  governo  do  Presidente  Lula.  Mas,  para

qualquer  projeto  ser  vitorioso  neste  país,  é  preciso  aliança  forte;  é  preciso  ter

parceiros para executar e consolidar o programa. Nas atuais condições do Brasil, é

impossível governar sem que essa maioria esteja, de fato, bem consolidada.

A Presidenta Dilma faz um belo sinal: acolhe o PRB e um setor importante do nosso

país, ligado, aliás, à Igreja Universal. Esse é um dado fundamental, porque sei que

vocês, os evangélicos, são um setor muitas vezes discriminado neste país, onde se

julga que vocês não têm o direito de governar e expor suas ideias. Mas a Presidenta

Dilma demonstra exatamente o contrário. Nesse caso, às vezes ela se coloca contra

interesses poderosos que não gostariam de ver essa aliança consolidada. Portanto,

estendo os cumprimentos à nossa Presidenta Dilma, pela coragem que ela tem de

exercer uma maioria consolidada e programática, como V. Exa. bem disse sobre os

deveres do Ministério da Pesca, que serão exercidos pelo PRB, pelo Ministro Crivella.

Então, parabenizo o PRB, a Presidenta Dilma e a valentia e a ousadia de consolidar

essa aliança. Tenho certeza também de que isso será útil para nós, em Minas Gerais.

Isso consolidará ainda mais a nossa aliança, do Partido dos Trabalhadores com o

PRB e com o PMDB, que têm demonstrado um grau de independência importante

também  no  Estado  de  Minas  Gerais,  em  torno  de  um  programa  de  caráter

democrático e popular.

Parabéns pelo seu pronunciamento, e que essa parceria seja duradoura.

O Deputado Carlos Henrique* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Naturalmente,

o relacionamento que a Presidenta Dilma tem conosco se inicia e se consolida do

ponto de vista partidário. Como eu disse, o PRB é um colaborador, é um parceiro de

primeira hora desde a época do governo Lula, tendo nosso saudoso José Alencar
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como uma das figuras mais importantes e amigas de nosso querido Presidente Lula.

Então, nossa relação partidária com o governo é de extrema fidelidade, compreensão

e colaboração com os projetos da Presidenta Dilma.

A governança moderna impõe transparência pública aos atos de governo, que, por

sua vez, deve ter probidade administrativa no gasto público, feito com os recursos

dos impostos e taxas pagas pelo povo. Esse esforço de todos pela preservação da

ordem  pública  do  Estado  e  das  instituições  democráticas  é  consolidado  pela

persistência de nossa Presidenta em acertar, cada vez mais, e buscar nomes fora dos

clichês comuns da política brasileira, para além das ideologias de qualquer viés.

Não são as dificuldades que todos nós sabemos existir que impedem a persecução

do desenvolvimento do Brasil como nação desenvolvida, mas a fraqueza de caráter, a

corrupção dos valores, a falta de fé e, principalmente, a ausência de renovação dos

quadros governantes.

Hei,  também,  de  nesse  momento  congratular-me  com  as  diretorias  nacional  e

estadual do PRB, que ardorosamente estão engajadas no encetamento de um novo

movimento  político  e  social,  cumprindo  um  importante  papel  no  processo  de

construção de novas concepções e no questionamento de padrões e valores que

buscam o exercício da plena autonomia nas esferas individual, coletiva e social.

Tenham certeza de que os propósitos do PRB se delineiam em nosso processo de

crescimento  que se  iniciou  há pouco tempo.  O PRB irá  desenvolver  uma política

pautada  na  transformação  do  cotidiano,  com  ações  de  reelaboração  das  atuais

condições  políticas  e  sociais  que  obstaculizam  ou  minoram  a  cidadania.  Não  há

dúvida de que, dentro desse novo movimento político, o PRB apresenta-se como um

importante instrumento de conquista do nosso espaço político na busca de um Brasil

melhor. Tenho certeza de que as experiências individuais e coletivas que hoje formam

o PRB irão permitir, em níveis nacional e locais, a elaboração de referências e suas

práticas  políticas,  constituindo-se  em  verdadeiras  identidades  que  contemplarão

nossas conquistas político-partidárias em todas as três esferas de poder.

Para finalizar, posso dizer que o valor de um homem não está nos seus títulos ou

nos  cargos  que  ocupa,  ou  na  autoridade  que  representa,  mas  na  sua  condição

humana de reconhecer no próximo o valor da vida, da igualdade e da liberdade – é
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fácil identificar a pessoa que pensa como Deus: é quando ela pensa no outro, quando

pensa no ser humano -, de fazer serem respeitadas regras e leis de seu país. Está no

compromisso e na atitude competente, na responsabilidade com a coisa pública e na

consciência pessoal da autoridade que passa a exercer.

Quero dar os meus parabéns à Presidenta Dilma e desejar ao nosso Senador, a

partir de amanhã Ministro Marcelo Crivella, sucesso. Tenho plena convicção de que

ele representará o PRB e, ainda que seja num ministério de não muita expressão,

essa importância crescerá. No Brasil temos aproximadamente 800 mil trabalhadores

envolvidos diretamente na produção de pesca, que gera um PIB de aproximadamente

R$5.000.000.000,00. Segundo organismos internacionais, o Brasil tem potencial para

ser a mais importante potência de pesca no mundo. A produção de pesca no Brasil

está em 23º lugar no “ranking” mundial. Isso é um absurdo diante da grandiosidade e

das riquezas naturais que temos.

O Senador Marcelo Crivella tem um desafio muito grande, uma responsabilidade

muito grande, mas tenho certeza de que será a sua grande oportunidade de, em um

cargo executivo, mostrar toda a sua competência, todo o seu valor e a importância

que o PRB tem e terá para o governo Dilma. Muito obrigado a todos e a todas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  povo  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  e  visitantes.  Sr.

Presidente,  nesta  tarde,  gostaria  de  abordar  um  assunto  que  alguns  Deputados

normalmente evitam discutir na tribuna desta Casa. Tenho seriedade no trabalho que

exerço, considerando os votos que me foram confiados. Tenho comigo o dever de

trabalhar  de  forma  transparente  e  cristalina  e,  obviamente,  até  de  aplaudir  boa

parcela da imprensa que nos acompanha e que dá publicidade aos atos políticos por

nós praticados e também aos atos administrativos. Porém, infelizmente, ainda existe

uma pequena  parcela  de  jornalistas  que,  o  tempo  todo,  praticam  a  inversão  do

trabalho que apresentamos.

O jornal “Hoje em Dia”, de 27/6/2011, publicou esta matéria: “Deputados Estaduais

torram R$747.000,00 de consultoria.” Na pág. 3 desse jornal, uma matéria maldosa
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insinua que o parlamentar estaria gastando a verba de forma indevida. Isso é uma

insinuação, mas o cidadão que lê essa matéria, de imediato, Deputado Luiz Carlos

Miranda,  acredita seriamente naquilo  que foi  veiculado,  porque todos os mineiros

sabem  que  nós  gastamos  primeiro  a  verba  indenizatória  e  posteriormente

apresentamos  as notas  fiscais  para  sermos reembolsados daquilo  que gastamos.

Assim,  o cidadão põe-se na retranca,  dizendo que aquilo  foi  para o nosso bolso.

Quanto ao nosso colega de partido, Deputado Gustavo Perrella, ele põe a seguinte

chamada: “Estreante embolsa R$15.000,00 apenas em um mês.” Ou seja, está claro

que uma parcela da imprensa tenta distorcer os fatos e conduzir a opinião pública. É

assim que assistimos a tal situação. Algumas matérias foram veiculadas não apenas

pela mídia impressa, mas também pela radiofônica e televisiva. O jornalista não se

preocupou em dizer aqui que primeiro o parlamentar gastou a verba para depois ser

reembolsado. Ao contrário, expõe de forma maldosa: “no bolso”. Ou diz: “embolsa X

valor”. Portanto, essa é uma técnica usada por alguns jornalistas de forma a conduzir

a opinião pública e a maquiar a imagem daqueles que certamente fazem aqui um

trabalho sério. Isso acontece não é de hoje.

Recentemente,  Deputado Rogério Correia, fui  entrevistado pela jornalista Juliana

Cipriani e ela me perguntou sobre o gasto com a verba indenizatória, referindo-se à

mesma notícia publicada pelo jornal “Hoje em Dia”, do dia 27 de junho. Eu lhe disse:

O jornal “Hoje em Dia” já apresentou essa matéria há poucos meses.  Porém, ela

insistiu: “Não, Deputado, eu fui pautada para fazer essa matéria.” A forma de conduzir

a matéria tem como objetivo ludibriar a opinião pública, induzi-la a um erro. Ela expõe

também aqui: “Quem paga essa conta?” Obviamente, quem a paga é o cidadão. São

os  cofres  públicos  que  pagam  a  qualquer  servidor  público,  e  não  apenas  aos

Deputados,  aos  assessores,  aos  Diretores  desta  Casa,  aos  Promotores,  aos

Desembargadores, aos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do

Tribunal de Contas e do Poder Executivo. No entanto, não se vê nenhuma matéria

sobre isso.

Por que será que parcela da imprensa mineira não bate às portas do Ministério

Público ou do Judiciário? Essa parcela da imprensa sempre escolhe a Assembleia

como “Geni”.  Quem apanha sempre é o Legislativo.  Vou explicar  o porquê disso,
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Deputado Luiz Carlos Miranda: o Ministério Público tem caneta para denunciar, e o

Judiciário  tem  caneta  para  condenar.  Não  vemos  nenhum  jornalista  cercar  um

Desembargador  ou  um Procurador  de  Justiça  para  bater  foto  do  seu carro,  para

perguntar-lhe  de  quem  é  o  carro,  quanto  ele  custa  para  o  senhor.  Não  vemos

jornalista fazer isso. Mas aqui é a Geni dos Poderes. Em Deputado pode bater à

vontade. Deputado pode apanhar à vontade de uma parcela da imprensa que faz sua

matéria com o único objetivo de ridicularizar o trabalho do parlamentar. Ela gosta de

dizer que o parlamentar não trabalha.

A última  vez  que  ocupei  esta  tribuna  para  responder  a  um  jornalista  do  jornal

“Estado de Minas”,  disse-lhe para me acompanhar por 15 dias para ver o quanto

trabalho. Estou aqui na Assembleia de segunda-feira a sexta-feira e ainda viajo nos

finais  de  semana  visitando  alguns  Municípios  como  V.  Exa.,  como  o  Deputado

Rogério Correia, como o Deputado Carlos Henrique fazem. E o jornalista pergunta:

“Para quê essa verba indenizatória, Deputado?”. E a pergunta tem de ser devolvida

ao jornalista:  “Você sairia  da Capital  mineira  e iria  a um Município a 800km com

dinheiro do seu bolso? Não. Você pagaria hotel com dinheiro do seu bolso? Não.

Você pagaria gasolina do seu bolso? Não.”.  Então, quem pagará a conta? Se for

jornalista, quem pagará é a empresa do jornal a que pertence; se for a Assembleia, é

o público. A diferença dos Deputados Estaduais mineiros é que está na internet o que

se paga de auxílio-moradia, e se o Deputado recebe ou não; o salário do Deputado

está  na  internet;  a  verba indenizatória  está  na  internet.  Entretanto,  não vejo  isso

acontecer com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas

e com o Poder Executivo. Mas não vejo isso ser feito escancaradamente, da forma

como é feito com o Poder Legislativo. Este Poder publica e dá publicidade. Estamos

fazendo  algo  mais?  Não.  O  art.  37  da  Constituição  determina  a  legalidade,  a

moralidade e a impessoalidade. O que não se pode aceitar é que uma parcela da

imprensa escolha o Legislativo para mirar sua metralhadora.

Vou responder à manchete dessa jornalista, Juliana Cipriani. Aproveito para fazer

um  alerta  ao  Secretário-Geral  da  Mesa:  que fique atento  e  oriente o  Dr.  Sabino,

Diretor de Processo Legislativo, para que ele não caia nas armadilhas, nas perguntas

maldosas  que  jornalista  faz  ao  colocar  que  Consultores  são  chamados  de
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incompetentes.  Nenhum Deputado fez isso.  Pelo contrário,  sabemos que o nosso

corpo técnico é do mais alto nível que existe hoje no País, mas sabemos também que

o número é insuficiente. Esse é um dos motivos por que devemos nos empenhar para

que a consultoria seja paga pelo gabinete do Deputado.

Mais  do que isso,  alertava-me ontem a  chefe da Consultoria,  ilustre  Consultora

Flávia Pessoa, que a consultoria paga pelo gabinete tem um perfil vocacionado ao

trabalho parlamentar. Isso é uma lógica, é coerente. Agora, pasmem. Vou responder à

pergunta  que  a  jornalista  estampou  no  jornal  “Estado  de  Minas”  do  dia  26  de

fevereiro, induzindo o leitor a fazer uma avaliação equivocada, ao dizer que quem

está pagando aos advogados que defendem o Deputado em algum processo o faz

com a verba indenizatória. Foi isso o que ela disse.

Bom, tenho duas maneiras de tratar esse assunto. A primeira é da tribuna, pois aqui

somos invioláveis.  A segunda será no Judiciário,  pois  chamaremos essa moça no

processo para explicar melhor. Lá, na frente do Juiz, com o Promotor acompanhando,

vou pedir a ela que se explique, porque qualquer um de nós que somos advogados

sabemos que para estabelecer vínculo com advogado tem de haver contrato. Mas ela

se preocupou em perguntar se havia contrato assinado entre você e o advogado?

Qual  o  tipo  de  consultoria  prestada?  Se  ela  fizesse  essas  perguntas,  eu  iria  ao

gabinete e lhe perguntaria o que queria, pois as portas estão abertas.

Portanto,  ocupo  esta  tribuna,  primeiro,  porque  não  sou  Deputado  corrupto;

segundo,  não  tenho  rabo  preso  com  ninguém;  terceiro,  não  tenho  medo  de  dar

entrevista a quem quer que seja, mas tenho coragem para defender o meu nome e a

minha imagem lá no Judiciário. Então, é lá que vamo-nos encontrar com a jornalista.

Deputado Rogério  Correia,  assim  diz  uma música  que  pessoas  da  nossa faixa

etária  conhecem, do cantor  e compositor  Paulo Ricardo, do RPM: “Quem paga o

jornal é a propaganda, pois neste país é o dinheiro quem manda”. Então, quem paga

esse jornal é a verba pública, a mesma que paga o meu salário, que paga consultoria.

Solicitarei ao Presidente informações sobre a verba publicitária do Poder Executivo.

Apresentei  uma proposta  de emenda à Constituição,  que está  tramitando nesta

Casa. Consegui a assinatura de 76 Deputados. Deixamos apenas o Presidente de

fora. O objetivo é dar publicidade total a todos os gastos de todos os Poderes. Por
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que os jornalistas têm medo de consultar um Procurador de Justiça? Por que não

perguntam quanto um Promotor recebe de diária? Têm medo de ser denunciados?!

Por que não “batem” no Judiciário?! O jornal “O Estado de São Paulo” precisou sair

de lá e vir aqui fazer matéria sobre auxílio-alimentação no Tribunal de Justiça, porque

jornal daqui não teve a coragem de fazê-lo. Estou encaminhando aos meus colegas

parlamentares as matérias da “Folha de S. Paulo” que constantemente tratam dos

gastos dos Judiciários do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, da Paraíba e de

Minas Gerais. Não vejo uma vírgula, em nenhum dos jornais mineiros, a respeito do

valor da diária de um Promotor. Ou será que Promotor não tem de prestar contas?!

Ou será que Procurador,  Desembargador  ou Conselheiro  de  Tribunal  não têm de

prestar  contas?!  Farei  outra  indagação:  por  que  nenhum  jornalista  pergunta  aos

Governadores quanto  gastam em publicidade em seus Estados? É muito simples

fazer uma pergunta dessas... E a verba publicitária que o Executivo gasta com os

jornais  é  muito  alta.  E  quem  paga a  conta  é  o  povo,  mas  não paga  apenas  ao

parlamentar e aos servidores públicos, e sim a diversos veículos de comunicação,

quer impressos, quer radiofônicos, quer televisivos, quer eletrônicos. Quem paga a

conta é o cidadão, sim, com o dinheiro público, e não paga somente o salário do

parlamentar,  o  veículo  do  parlamentar,  a  gasolina  e  a  estrutura  de  gabinete  do

parlamentar, mas paga também a matéria do jornal.

Ilustres  colegas,  faço  um apelo  para  que  novamente  insistam com o Deputado

Sebastião Costa, relator da PEC, chamada de “PEC da transparência”, que já não é

minha,  já  não me pertence,  porque  foi  assinada por  76  Deputados.  O  Deputado

Sebastião Costa está elaborando seu parecer,  que certamente será de qualidade,

porque é um brilhante parlamentar.  Então,  tornar-se-á obrigatória  a publicação do

nome do servidor e do agente público, do seu salário, do que gasta com diárias. Aliás,

a proposta estabelece quanto cada Poder gasta com publicidade. O cidadão precisa

saber disso.  Apresentarei requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária para saber quanto o Legislativo e o Executivo estão gastando.

O Deputado Carlos Henrique* – A imprensa de São Paulo veio cá. Na verdade, ela

deveria estar muito mais preocupada com os interesses da cidade de São Paulo, pois

de Minas cuidamos nós, de forma competente e brilhante, como esta Assembleia tem
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feito. Agora essa jornalista vem discutir aqui o custo do Poder Legislativo. Deveria era

se preocupar com quanto o governo federal ou o de seu Estado coloca na emissora

dela, para pagar o salário que recebe na TV Bandeirantes. Aqui temos a liberdade de

falar, por meio da nossa TV Assembleia, para o Estado como um todo.

Quanto seria o custo de verbas publicitárias do governo federal,  do governo do

Estado  e  da  Prefeitura  de  São  Paulo,  que  ajudam  a  pagar  as  contas  da  TV

Bandeirantes e, consequentemente, o salário e a passagem dessa jornalista para vir

aqui  a fim de vigiar  ou cobrar alguma coisa deste Estado? Que ela vá cuidar  do

Estado de São Paulo, que já tem problemas de mais!

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  –  Para  encerrar,  Sr.  Presidente,  gostaria  de

cumprimentar o ilustre Deputado Carlos Henrique e dizer à jornalista que o abordou,

bem como ao Deputado João Leite, que não tenho dúvida de que quem paga a conta

do Deputado é o contribuinte, mas não é só a do Deputado. Ela paga também a do

jornalista,  por  meio  da  publicidade  oficial.  Na  verdade,  se  essa  publicidade  for

suprimida, não haverá veículo de comunicação que se sustente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  –  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  Deputado  José

Henrique, os nobres Deputados e as nobres Deputadas, os senhores da imprensa, os

telespectadores, as senhoras e os senhores.

Deputado Sargento Rodrigues, o pouco tempo que me resta utilizarei para apartear

V. Exa. Acredito que todos têm acompanhado que tenho sido vítima do jornal “Estado

de Minas”,  que,  para atacar  este  Deputado,  usou algo  que jamais tinha visto  em

qualquer jornal, seja de Minas ou do Brasil. O “Estado de Minas”, além de dar sua

opinião no editorial, fez ataques e ameaças a este Deputado. É tão impressionante

essa  situação  de  vítima  que  tenho  sido  desse  jornal,  que  um  de  seus  editoriais

chegou a ameaçar o meu mandato de cassação e até comemorou que isso poderia

se tornar uma realidade no editorial do jornal. Ou seja, o jornal ameaça. Não sei que

poder ele teria para isso nesta Assembleia Legislativa,  de cassar um mandato de

Deputado com base em absolutamente nada de prova. O jornal chega a dizer que fui

fraudador de documentos, mas não existe nenhum processo contra mim. Disseram
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que paguei pessoas para fraudar. Tudo isso o jornal teve a coragem de escrever. É

claro, Deputado Sargento Rodrigues, que estou exercendo o meu direito na Justiça

de fazer com que o jornal tenha de responder por calúnia e difamação, da forma que

foi feita.

O exagero de um editorial do jornal ameaçar um Deputado de cassação me leva a

crer – e tenho dito isso com muita clareza – que o jornal segue uma linha editorial

completamente exagerada na defesa de um projeto político-eleitoral. Se o jornal tem

a sua opinião favorável ao projeto Aécio Neves para Presidente da República ou para

governo do Estado, que o faça claramente, como faz o “Estado de São Paulo” com

José Serra. Agora, quanto a tentar sujar a imagem de quem faz o seu dever enquanto

Deputado  de  oposição,  penso  que,  no  mínimo,  isso  é  um  exagero.  Chegam  a

ameaçar mandatos dos que fazem oposição ao Estado ou por ser um projeto com o

qual o jornal não concorda. E ainda o jornal se julga tão poderoso por representar,

segundo eles, um determinado projeto, que ele ameaça e comemora a cassação de

mandato no interior da Assembleia Legislativa, como se o jornal tivesse esse poder.

Só terá esse poder se a ligação dele for tão grande com determinado partido político,

com o governo, que exerça a força do jornal em seu editorial.

Portanto,  Sr.  Presidente,  realmente  tenho sido  vítima.  É óbvio  que reajo  a  isso

politicamente, porque a oposição é um processo democrático a ser respeitado. Se, no

Estado de Minas Gerais, a oposição não pode se consolidar, porque é tolhida por

órgãos de imprensa em parcimônia, em coalizão com partido político, com o governo

do Estado, fere-se o direito democrático de opinião. É no que, infelizmente, estamos

insistindo aqui. Se se agregam a isso o Tribunal de Contas e o Ministério Público,

que, no nosso entender, por meio de suas cúpulas, não exercem o papel real que

deveriam exercer, piora-se ainda mais e forma-se o Estado de exceção.

Estou sendo vítima desse Estado de exceção agora com ataques de um jornal que

recebe verba publicitária e tem uma linha editorial muito clara por um determinado

projeto político. Ora, hoje o jornal reclama que respondi dizendo que ele tem uma

linha editorial a favor de um projeto de que discordo. O jornal, então, tece sobre mim

comentários, faz ameaça. É um processo completamente antidemocrático.

O Deputado Sargento Rodrigues levantou um tema que eu não poderia deixar de
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comentar  aqui  -  eu  iria  fazê-lo  em  aparte,  Sr.  Presidente.  É  óbvio  que  todos  os

ataques dirigidos a mim serão respondidos politicamente e também juridicamente,

como tenho  feito  e  como acho  que  todo  Deputado  deve  fazer.  Respeito  a  linha

editorial do jornal, mas não é possível aceitar ameaças e ataques para tentar diminuir

o papel que a Oposição tem de estabelecer em nosso Estado. Até pediria isso aos

Deputados: solidariedade para todos termos direito de ter nossas opiniões políticas -

há  divergências  políticas  –,  mas  que  isso  faça  parte  de  um  procedimento

democrático.

Quero  até  comunicar  que foi  lido  pela  Mesa o  arquivamento  de  um pedido  da

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contra este Deputado. E digo que foi feita

justiça pela Mesa da Assembleia, a qual quero parabenizar pelo ato, como eu já tinha

dito, que deveria, de fato, ter sido feito para se fazer justiça. E foi. Acho que isso é

mais uma prova de que a Assembleia Legislativa é um espaço democrático, mas é

preciso que seja reconhecido por todos, até pelos  órgãos da imprensa em Minas

Gerais. 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.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões Especiais para

Emitir Parecer  sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 20.925 e 20.934,

sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei Complementar nºs 127 e 128 e à

Proposição de Lei  nº  20.914,  sobre os  Vetos  Parciais  às  Proposições de  Lei  nºs

20.846 e 20.913, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 29/2011 e sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº  30/2012, cujo teor foi  publicado na edição
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anterior.

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  2.553/2012,  da

Comissão de Assuntos  Municipais,  2.554 a  2.575/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, 2.576 e 2.577/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor, 2.578/2012,

da  Comissão  de  Turismo,  2.579  e  2.580/2012,  da  Comissão  de  Transporte,

2.581/2012,  da  Comissão  de  Educação,  e  2.582  a  2.584/2012,  da  Comissão  de

Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

8/2/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.711/2011,  do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,

2.529/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  2.612/2011,  do  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda,  e  2.655/2011,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  e  dos  Requerimentos  nºs

2.196,  2.206 e  2.207/2011,  da  Comissão  de  Participação Popular,  2.249/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.258, 2.266, 2.271, 2.272, 2.274 e 2.276/2011, da

Comissão  de  Participação  Popular,  e  2.302/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais; de Educação (2) - aprovação, na 1ª Reunião Extraordinária, em 8/2/2012,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.368/2011,  do Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  com a

Emenda nº 1, 2.510/2011, do Deputado Doutor Viana, 2.626/2011, do Deputado Duilio

de Castro, e 2.657/2011, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 2.138 a

2.140/2011,  dos Deputados Dalmo Ribeiro  Silva,  Bosco,  Carlin  Moura  e  Neilando

Pimenta,  e  2.144,  2.145,  2.154,  2.215,  2.217,  2.219  a  2.221,  2.268,  2.269  e

2.280/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  e  aprovação,  na  1ª  Reunião

Ordinária,  em 15/2/2012,  dos Requerimentos nºs  2.311/2012,  do  Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 2.316/2012, do Deputado Duilio de Castro, e 2.357, 2.358 e 2.365/2012,

do Deputado Elismar Prado; de Segurança Pública (3) - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 7/2/2012, do Projeto de Lei nº 2.598/2011, do Deputado Tiago Ulisses,

e  dos Requerimentos nºs  2.101,  2.102,  2.106,  2.133,  2.200,  2.202,  2.203,  2.205,

2.208, 2.212 a 2.214 e 2.216/2011, da Comissão de Participação Popular; aprovação,



326
____________________________________________________________________________

na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  14/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.310/2012,  do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.317/2012,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,

2.322/2012,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  2.337/2012,  do  Deputado  Inácio

Franco, e 2.353 a 2.356, 2.359 a 2.361 e 2.385/2012, do Deputado Elismar Prado; e

aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  28/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs

2.397/2012,  do  Deputado  Carlin  Moura,  2.413/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,

2.421/2012, do Deputado Bosco, e 2.430/2012, da Deputada Liza Prado; de Saúde

(3) - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 8/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.077,

2.105, 2.131, 2.152, 2.153, 2.194, 2.197, 2.198, 2.201, 2.259 a 2.265, 2.270, 2.273 e

2.277 a 2.279/2011, da Comissão de Participação Popular, 2.127/2011, do Deputado

Romel  Anízio,  2.284  e  2.301/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e

2.303/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura;  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em

15/2/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.517/2011,  do  Deputado  Romel  Anízio,  com  a

Emenda nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.334/2012,  do Deputado  Dalmo Ribeiro

Silva, e 2.368, 2.372, 2.374, 2.376, 2.383 e 2.388/2012, do Deputado Elismar Prado;

e  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  29/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs

2.427/2012, do Deputado Doutor Viana, 2.432/2012, do Deputado Carlos Mosconi,

2.434/2012, da Comissão de Assuntos Municipais, e 2.477/2012, do Deputado Délio

Malheiros; de Turismo (2) - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 14/2/2012, dos

Requerimentos  nºs  2.308  e  2.309/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e

2.369/2012, do Deputado Elismar Prado; e aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

28/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.403/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,

2.423/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.426 e 2.429/2012, do Deputado

Doutor Viana; de Esporte (3) - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 7/2/2012, do

Requerimento nº  2.253/2011,  do Deputado Luiz Carlos Miranda;  aprovação, na 2ª

Reunião Ordinária, em 14/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.335/2012, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva,  e 2.349, 2.350 e 2.362/2012, do Deputado Elismar  Prado;  e

aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 28/2/2012, do Requerimento nº 2.485/2012,

do Deputado Marques Abreu; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária,  em  14/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.336/2012,  do  Deputado  Délio

Malheiros, na forma do Substitutivo nº 1, e 2.351, 2.352, 2.373, 2.375, 2.377 a 2.382 e
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2.386/2012, do Deputado Elismar Prado; de Assuntos Municipais (3) - aprovação, na

1ª Reunião Ordinária, em 8/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.176 a 2.192 e 2.250 a

2.252/2011, do Deputado Duilio de Castro; aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em

15/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.312/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

2.318  a  2.320/2012,  do  Deputado  Duilio  de  Castro;  e  aprovação,  na  3ª  Reunião

Ordinária, em 29/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.384/2012, do Deputado Elismar

Prado, 2.428/2012, do Deputado Doutor Viana, e 2.479 a 2.482/2012, do Deputado

Duilio  de  Castro;  da  Pessoa  com  Deficiência  (2)  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Extraordinária,  em  8/2/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.651/2011,  do  Deputado Dinis

Pinheiro; e aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 29/2/2012, do Projeto de Lei nº

2.734/2011,  do  Deputado  Delvito  Alves;  de  Cultura  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Extraordinária,  em  15/2/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.467  e  2.622/2011,  do

Deputado Duarte Bechir, 1.888/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.231/2011,

do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  2.397/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,

2.639/2011, do Deputado Luiz Henrique, e 2.675/2011, do Deputado Ulysses Gomes,

e  dos  Requerimentos  nºs  2.305/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

2.323/2012, do Deputado Délio Malheiros, 2.343 a 2.348/2012, do Deputado Elismar

Prado,  e  2.406/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais;  de  Transporte  (2)  -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 7/2/2012, do Projeto de Lei nº 1.975/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 1.951 a 1.953 e 1.956/2011,

do Deputado Elismar Prado, 1.997/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.025,

2.027 e 2.028/2011, da Comissão de Participação Popular, 2.065 e 2.137/2011, do

Deputado  Carlin  Moura,  2.147/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,

2.193/2011,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  e  2.210/2011,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  e  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  28/2/2012,  dos

Projetos de Lei nºs 686/2011, do Deputado Arlen Santiago, 1.848/2011, do Deputado

Zé  Maia,  com  a  Emenda  nº  1,  e  2.649/2011,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  com a

Emenda nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.304/2012,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 2.307/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.314/2012, do Deputado

Duarte Bechir, 2.321/2012, do Deputado Duilio de Castro, 2.324/2012, da Comissão

de Participação Popular,  2.326 e 2.328 a 2.332/2012,  do Deputado Carlin  Moura,
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2.363 e 2.364/2012, do Deputado Elismar Prado, 2.395 e 2.396/2012, do Deputado

Anselmo José Domingos, 2.401 e 2.402/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

2.419/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  de  Fiscalização  Financeira  -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 8/2/2012, do Requerimento nº 2.079/2011,

da Comissão de Participação Popular; de Política Agropecuária (2) - aprovação, na 1ª

Reunião Ordinária, em 8/2/2012, do Projeto de Lei nº 1.991/2011, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 2.146, 2.148, 2.149 e 2.155/2011, da

Comissão  de  Participação  Popular;  e  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em

29/2/2012, dos Requerimentos nºs 2.400/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e

2.412/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  de  Administração  Pública  -

aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  28/2/2012,  dos  Requerimentos  nºs

2.066/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.068/2011, do Deputado Jayro Lessa, 2.104,

2.151 e 2.195/2011, da Comissão de Participação Popular, 2.313/2012, do Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.315/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  2.338/2012,  do

Deputado Inácio Franco; e de Meio Ambiente - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária,

em 28/2/2012, do Projeto de Lei nº 2.688/2011, do Deputado Tadeu Martins Leite, e

dos  Requerimentos nºs  2.327/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  e  2.420/2012,  do

Deputado  Anselmo  José  Domingos;  e  pelo  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -

informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão Especial do Crack

(Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pela ordem. Solicito a V. Exa., em

virtude de não haver número regimental para a continuação dos nossos trabalhos, o

encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem

do  dia:  (-  A ordem  do  dia  anunciada  é  a  publicada na edição  do  dia  6/3/2012.).

Levanta-se a reunião.
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ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/9/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado João Leite, membro

da Comissão de Segurança Pública, e Sargento Rodrigues, membro das Comissões

de Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Está presente, também, a

Deputada  Liza  Prado.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG-

2008/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Geórgia Ribeiro Rocha, Gerente Executiva do Projeto Estruturador “Avaliação e

Qualidade  da  Atuação  dos  Órgãos  de  Defesa  Social”  -  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social,  representando,  também,  o  Sr.  Lafayette Luiz  Doorgal  de  Andrada,

Gerente Executivo do Projeto Estruturador "Gestão Integrada de Ações e Informações

de Defesa Social" - Secretaria de Estado de Defesa Social; e os Srs. Cloves Eduardo

Benevides,  Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social;  Ronaldo Araújo Pedron, Gerente Executivo do Projeto Estruturador

“Atendimento às Medidas Socioeducativas” - Secretaria de Estado de Defesa Social;

Murilo Andrade de Oliveira, Gerente Executivo do Projeto Estruturador "Expansão,

Modernização  e  Humanização  do  Sistema  Prisional"  -  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social; Talles Andrade de Souza, Gerente Executivo do Projeto Estruturador

"Prevenção Social da Criminalidade" - Secretaria de Estado de Defesa Social; Major

PM Luiz Henrique Ribeiro Moreira,  Chefe da Gestão de Custos do Estado Maior,

representando o Cel.  PM. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral  da PMMG;

Wagner Geraldo Ramalho Lima, Defensor Público Assessor da Defensoria Pública

Geral;  Ramon Alves  Campos  Neres,  Superintendente de Planejamento,  Gestão e

Finanças  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença da
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Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado  Durval  Ângelo.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos desta reunião.

Sala da Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Duarte Bechir - Rogério Correia - Célio

Moreira - Sargento Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2011

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Adalclever Lopes,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério

Correia. O Presidente, Deputado Adalclever Lopes, nos termos do art. 125, § 3º do

Regimento  Interno,  declara  aberta  a  reunião  e,  com  base  no  art.  120,  inciso  III,

dispensa a leitura da ata da reunião 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  e  obter  esclarecimentos  sobre  o  processo  de  outorga  para  a

utilização de recursos hídricos nas atividades minerárias no Estado de Minas Gerais,

em especial para as operações dos minerodutos e interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ubaldina  da  Costa  Isaac,  Coordenadora  de

Licenciamento Ambiental do Ibama-MG, representando o Presidente, Curt Trennepoh;

Vereadora Cristina Fontes Araújo Viana, da Câmara Municipal de Viçosa; e Fernanda

Oliveira Portes, Dirigente Regional da Zona da Mata da Via Campesina; e os Srs.

Vereador  Marcos  Nunes  Coelho  Júnior,  da  Câmara Municipal  de  Viçosa;  Gláucio

Cristiano  Cabral  de  Barros  Nogueira,  Diretor  Regional  de  Apoio  Técnico  da

Superintendência Regional de Regularização Ambiental - Supram - da Zona da Mata,

representando  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  Adriano  Magalhães  Chaves;  Vanderley  Antônio  Chilese,  Diretor  da

Fetaemg, representando o Presidente, Vilson Luiz da Silva; Luiz Paulo Guimarães de

Siqueira,  Representante  da  Comunidade  de  Viçosa;  Pablo  Andrade  Dias,

Coordenador  Regional  do  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens;  e  Juseleno
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Anacleto  da  Silva,  Coordenador-Geral  da  Federação  dos  Trabalhadores  de

Agricultura  Familiar  -  Fetraf,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe,  para posterior  apreciação,  requerimento do Deputado Rogério Correia em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o processo de

concessão  da energia  no  Brasil  e  em  Minas  Gerais;  e  quatro  requerimentos,  de

autoria  do Deputado Rogério  Correia e  do  Presidente,  em que solicitam: 1º)  seja

enviado  ofício  à  Delegacia  Federal  do  Ministério  do Desenvolvimento  Agrário  em

Minas Gerais  e  ao  Instituto de Terras  do  Estado de Minas  Gerais  encaminhando

denúncia  do  Sr.  Wagner  Luiz  Macencini,  operador  local  de  crédito  fundiário,  e

solicitando que esses órgãos se manifestem perante esta Comissão sobre os fatos

narrados e as providências cabíveis e aplicadas ao caso; 2º) seja enviado ofício às

Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

da  Assembleia  Legislativa,  ao  Governador  do  Estado,  aos  Ministérios  Públicos

Federal e do Estado de Minas Gerais, ao Ibama e à Defensoria Especializada em

Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais, encaminhando denúncia de violação dos direitos humanos, por parte

da Mineradora Ferrous, durante a construção e implantação do mineroduto que liga

Congonhas a Presidente Kennedy (ES), em especial nos Municípios de Presidente

Bernardes e Viçosa, conforme documentação anexa, bem como denúncia em vídeo e

fotos  apresentada  pelo  Sr.  Luiz  Paulo  Guimarães  de  Siqueira,  representando  a

Comunidade  de  Viçosa,  nesta  audiência  pública;  3º)  sejam  enviadas  as  notas

taquigráficas  desta  audiência  pública,  a  carta  lida  nessa mesma reunião  pelo  Sr.

Emerich Michel de Souza, proprietário rural, bem como as imagens da TV Assembleia

desta  mesma  audiência  pública,  aos  Ministros  de  Minas  e  Energia  e  de  Meio

Ambiente, ao Presidente do Ibama, aos Ministérios Públicos Federal e do Estado de
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Minas Gerais, aos Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico e de meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  aos  Movimentos  sociais  presentes  à

reunião,  e  à  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  4º)  seja

realizado  debate  público  nesta  Comissão  para  discutir  os  impactos  ambientais,

sociais  e  econômicos  decorrentes  da  atividade  minerária  no  Estado.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Carlos Henrique – Rômulo Veneroso.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/2/2012

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

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

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar  matéria constante na pauta e discutir  e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária da Casa Civil,  prestando informações

relativas  aos  Requerimentos  nºs  1.571  e  2.056/2011,  respectivamente,  das

Comissões de Direitos  Humanos e de Esportes,  Lazer  e Juventude, publicada no

“Diário do Legislativo”, em 9/2/2012. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição,  para  a  qual  designou  o  relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº

2.737/2011, em turno único (Deputado Gustavo Perrella). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.335, 2.349, 2.350 e 2.362/2012. Submetidos a discussão e
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.621 e 2.633/2011. 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  recebidos  e  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  em  que  solicita  audiência  pública

dessa Comissão para a realização de um balanço e levantamento de perspectivas

das ações desenvolvidas pela Subsecretaria de Juventude, vinculada à Secretaria de

Estado de Esporte e Juventude de Minas Gerais, e Marques Abreu, Tadeu Martins

Leite,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella  e  Adelmo  Carneiro  Leão  (2)  em  que

solicitam seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Secretário de Estado Extraordinário

da Copa do Mundo, com vistas à obtenção, com a possível urgência, de informações

sobre as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, em atenção e respeito

ao  meio  ambiente  equilibrado,  determinadas  pela  Fifa,  que  estão  sendo

implementadas  no  Estádios  Governador  Magalhães  Pinto  –  Mineirão  –  e

Independência; e seja realizada visita dos membros dessa Comissão à Universidade

Federal de Minas Gerais – UFMG –, em Belo Horizonte, com o objetivo de conhecer

as  pesquisas  acadêmicas,  os  projetos  esportivos  e  o  centro  de  treinamento.

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

Marques Abreu, Presidente – Gustavo Perrella – André Quintão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/2/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Tenente Lúcio e Luiz Henrique, 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 Luiz Henrique, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Luciano de Assis

Fagundes, Diretor Regional Adjunto do Sesc-MG, e da Sra. Nívia Mônica da Silva,

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos,  publicados  no “Diário  do  Legislativo”,  respectivamente,  de

26/11/2011  e  9/2/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

2.457/2011  em  turno  único,  do  qual  designou  como  relator  o  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. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos  de  Lei  nºs  1.467,  1.888,  2.622,  2.231,  2.397,  2.639  e  2.675/2011,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.305,  2.323,  2.343 a  2.348 e  2.406/2012.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.475 e 2.568/2011. Registra-se

a presença do Deputado Carlos Mosconi. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputados  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; e da Deputada Luzia Ferreira (2) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Programa Criativa Birô, que

tem  por  objetivo  fortalecer  a  economia  criativa  no  Estado,  e  oito  reuniões  de

audiência pública nas macrorregiões do Estado, em parceria com a representação do

Ministério da Cultura, com a Secretaria de Estado da Cultura e com o Fórum Mineiro

de Cultura, destinadas a discutir estratégias para a interiorização do Sistema Nacional

de  Cultura  em  Minas  Gerais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.
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Elismar Prado, Presidente

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/2/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Célio Moreira e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Gilberto  Abramo.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 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 Gustavo

Valadares em que solicita seja encaminhado ao Presidente da BHTRANS pedido de

informações sobre o número de infrações cometidas no ano de 2011 por excesso de

velocidade registrada  pelos  radares  em toda extensão da Av.  Cristiano Machado,

indicando  a  velocidade  que  é  mais  recorrente;  Celinho  do  Sinttrocel  (3)  em  que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado de

Minas  Gerais  pedidos  de  informações  em  relação  aos  60  ônibus  novos  que  a

empresa Transimão comprometeu-se entregar até dezembro de 2011 para Ribeirão

das Neves, acerca da extensão da linha de ônibus de Ribeirão das Neves até a área

hospitalar de Belo Horizonte e sobre a implementação do monitoramento via satélite

do  transporte  da  região  metropolitana;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado

Extraordinária de Gestão Metropolitana pedido de informações acerca da pesquisa -

Censo do Transporte - realizada em Ribeirão das Neves, bem como cópia do estudo;

seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação da estrada do

contorno  da  Petrobras;  Luiz  Henrique  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater e acompanhar a implantação do Anel Rodoviário Norte

no  Município  de  Montes  Claros;  Célio  Moreira  (6)  em  que solicita  seja  realizado

debate  público  conjunto  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável para debater responsabilidades e medidas de prevenção de enchentes

no  Estado;  seja  encaminhada  manifestação  de  congratulações  a  toda  equipe  do

jornal "O Debate" pelo 78º aniversário de sua fundação; seja realizada reunião de

audiência pública para debater a atual situação do viaduto localizado na Rua Hum,

confluência  com a  Rua Flor  de  Pitangueira,  no Bairro Independência  -  região  do

Barreiro; seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER/MG pedido de providências para

substituir as placas de sinalização situada na MG-123 no trecho que dá acesso ao

Município de Rio Piracicaba; seja encaminhada manifestação de congratulações em

comemoração aos 60 anos da chegada dos Padres Passionistas ao Barreiro, em Belo

Horizonte, e pelos 50 anos de criação do Colégio São Paulo da Cruz; seja realizada

reunião de audiência pública desta Comissão conjunta com a Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte para debater os supostos abusos de “telemarketing”

ativo  praticados  pelas  operadoras  de  telefonia  celular,  considerando  entre  outras

legislações,  a  Lei  nº  19.095,  que  disciplina  essa  norma  de  propaganda;  Rogério

Correia  e  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  com

convidados para que o Superintendente do DNIT e o Diretor-Geral do DER prestem

esclarecimentos  sobre  os  pontos  críticos  das  rodovias  estaduais  e  federais  que

cortam Minas Gerais, e sobre os planos já traçados para superação deles; e Gustavo

Valadares e Antônio Júlio em que solicitam seja realizada reunião com convidados

para obter informações sobre a colocação de grades no Estádio Raimundo Sampaio

–  Independência.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença 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.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Célio Moreira - Celinho do

Sinttrocel.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/2/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também, a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 do Deputado Carlin Moura (2) em que

solicita seja realizada visita aos terrenos do entorno da Estação Ferroviária Bernanrdo

Monteiro, no Município de Contagem, para apurar denúncias de que esses terrenos

estariam sendo invadidos; e seja encaminhado ao Presidente da Fundação Palmares

pedido de informações sobre a implementação de seu escritório regional no Estado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

André Quintão, Presidente - João Leite - Célio Moreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Célio Moreira, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Durval Ângelo. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Anselmo José

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte

proposição,  da  qual  designou  como  relator  o  Deputado  citado  entre  parênteses:

Projeto de Lei nº 2.169/2011, no 1º turno (Deputado Celinho do Sinttrocel). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.946/2011 na forma do Substitutivo nº  2 e pela rejeição do Substitutivo nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de

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

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

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 686, 1.848 e 2.649/2011, os dois últimos com a Emenda nº 1, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.304, 2.307, 2.314, 2.321, 2.324, 2.326, 2.328

a 2.332, 2.363, 2.364, 2.395, 2.396, 2.401, 2.402 e 2.419/2012 . 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, registrando-se votos contrários dos

Deputados  Célio  Moreira  e  Anselmo  José  Domingos  e  voto  de  qualidade  do

Presidente, requerimento do Deputado Durval Ângelo em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  apurar  denúncias  de  que  o  Estado  pagou

R$1.000.000  à  Agência  de  Desenvolvimento  do  Sudoeste  Mineiro.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de fevereiro de 2012.

Célio Moreira, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 28/2/2012

Às  16h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Bonifácio

Mourão, Délio Malheiros e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão

presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

discutir  e  votar  proposição  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte
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correspondência: convite da Auditoria Cidadã da Dívida/Núcleo Mineiro para o debate

sobre a dívida pública de Minas, que acontecerá no dia 6 de março, às 19 horas, no

Auditório da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado. 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 Bonifácio

Mourão,  em  que  solicita  seja  proposto  o  calendário  relativo  aos  cinco  encontros

regionais a serem realizados para debater as dívidas públicas dos Estados e outras

demandas relativas a esses encontros. Nesse momento, registra-se a presença do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Submetido à votação, é aprovado requerimento do

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja  ouvido  o  sociólogo  Paulo

Delgado  sobre  o  comprometimento  dos  investimentos  sociais  em  função  do

endividamento público. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bonifácio Mourão - Rômulo Viegas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 20 horas, comparecem no Salão Paroquial São Francisco de Assis, em Caeté, o

Deputado Célio Moreira, membro da supracitada Comissão. Estão presentes também

os  Deputados  Duarte  Bechir  e  João  Vítor  Xavier.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso

III do art. 120, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-

a por  aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o transporte intermunicipal. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Fábio Damião da Silva Botelho, Agente de Transporte

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop – representando o

Sr. Carlos Melles, Secretário dessa Pasta; Luiz Carlos de Almeida Macedo, Chefe do

Núcleo de Fiscalização do DER-MG, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze,

Diretor-Geral  desse  órgão;  Heber  Gonçalves,  Gerente-Geral  da  Unidade  Caeté,

representando  o  Sr.  Rubens  Lessa  de  Carvalho,  Diretor  de  Desenvolvimento  da
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Saritur;  Mônica Siebler,  Assessora Técnica do Sintram; Antônio Carlos Gonçalvez,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caeté;  Elmer  Starling  Pessin,  Secretário  de

Governo e Planejamento do Município de Caeté; e Padre Weliton da Silva Lopes, da

Paróquia São Francisco de Assis, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  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  e  convidados,  convoca  os

membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária  1º/3/2012,  às

14h30min,  para  obter  informações  sobre  as  grades  instaladas  no  Estádio

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

Sala das Comissões, 1º de março de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Gustavo Valadares - Délio Malheiros.

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. 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 (Requerimento nº 2.439/2012, da Comissão de

Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 2.459/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao 1º-Sgt. PM Adilson Pereira pelo trabalho realizado no comando do 7º

Pelotão da 15ª Cia. Independente da PMMG, de Sabará, e por sua contribuição para

a  segurança  pública  em  Caeté  (Requerimento  nº  2.467/2012,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

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
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apreensão  de  cerca  de  15  traficantes  no  Bairro  Betânia,  em  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 2.468/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de repúdio ao Governador do Estado do Rio de Janeiro pela prisão de 17 policiais

militares  e  11  bombeiros  militares  no  Presídio  de  Bangu  I  (Requerimento  nº

2.471/2012, da Comissão de Segurança Pública);

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  Paraopeba  (Requerimento  nº

2.473/2012, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 2.474/2012, da Comissão de Segurança Pública);

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  (Requerimento  nº

2.475/2012, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2012

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/2/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Durval  Ângelo  e

João  Vítor  Xavier.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio

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

Deputado Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir  a queda do Ed.  Vale dos

Buritis  e a  ameaça de desabamento  de  outros  imóveis  na  região  Oeste  de  Belo

Horizonte;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o

recebimento de ofício do Sr.  Murilo  de Campos Valadares,  Secretário de Obras e

Infraestrutura de Belo Horizonte, indicando o Sr. Alexandre Lucas Alves, Coordenador

Municipal  de  Defesa  Civil,  para  representá-lo  nesta  audiência.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  de  Fátima

Gottschalg, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Buritis; a Sra. Eneida

Magalhães  de  Lima  e  o  Sr.  Adlei  Duarte  de  Carvalho,  respectivamente,

Superintendente Operacional em Belo Horizonte e Gerente da Divisão de Assuntos

Contenciosos  e  Juizado  Especial  da  Copasa-MG,  representando  o  Sr.  Ricardo

Augusto Simões Campos, Presidente dessa empresa; os Srs. Alexandre Lucas Alves,

representando o Sr. Murilo de Campos Valadares; Fernando Antônio Costa Jannotti,

Superintendente da Sudecap; Fábio Caldeira, Vereador da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; Clémenceau Chiabi Saliba Júnior, Diretor Técnico do Instituto Brasileiro de

Avaliações  e  Perícias  de  Engenharia,  representando  o  Sr.  Jobson  Nogueira  de

Andrade, Presidente do Crea-MG; Marcos José Braz, Diretor da Construtora Podium

Engenharia;  Mário  Cicareli  Pinheiro,  engenheiro  civil  especialista  em  recursos
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hídricos, e Eduardo Cordeiro, advogado, representando o Sr. José Teixeira Rodrigues,

Diretor  Administrativo  da  Estrutura  Engenharia  e  Construção  Ltda.,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  como  um  dos  autores  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e concede

a palavra à Deputada Liza Prado e ao Deputado João Vítor Xavier, também autores

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

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiência pública para discutir problemas de visibilidade no

Estádio Independência e o contrato celebrado entre o Clube Atlético Mineiro e a BWA

Arena; Duilio de Castro em que solicita seja encaminhado à Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte pedido de informações para que envie o laudo conclusivo referente à

Rua  Laura  Soares  Carneiro,  no  Bairro  Buritis;  Carlos  Henrique  em  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências a fim

de  que  sejam  exigidos  estudos  geológicos  para  a  aprovação  da  construção  de

prédios, especialmente em encostas; da Deputada Liza Prado (3) em que solicita seja

encaminhada ao Crea-MG e à Associação dos Moradores do Bairro Buritis cópia das

notas taquigráficas desta reunião; seja realizada reunião de audiência pública para

apurar irregularidades praticadas por corretoras de seguros de veículos automotores;

e seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências

com  vistas  à  agilização  da  elaboração  do  laudo  técnico  conclusivo  acerca  do

desmoronamento  ocorrido  na  Rua  Laura  Carneiro  Soares,  no  Bairro  Buritis;  dos

Deputados Durval Ângelo (2) em que solicita seja realizada visita conjunta com as

Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ao Tribunal de Justiça com a finalidade de viabilizar uma tramitação mais célere dos

processos que envolvem a reparação dos prejuízos sofridos por moradores do Bairro

Buritis, em Belo Horizonte, em decorrência do desmoronamento de encosta; e seja

formulado apelo à Mesa da Assembleia a fim de que seja restabelecido convênio com



345
____________________________________________________________________________

o Crea-MG com vistas à disponibilização de profissionais técnicos para subsidiar os

trabalhos  das  comissões  desta  Casa;  Délio  Malheiros  e  Durval  Ângelo  em  que

solicitam  seja  realizada  visita  ao  Ministério  Público,  com  a  participação  das

Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Direitos Humanos,

a fim de buscar apoio para a solução dos problemas vivenciados por moradores do

Bairro  Buritis,  em  Belo  Horizonte,  em  face  do  desmoronamento  de  prédios;  da

Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  João  Vítor  Xavier  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações a fim de que envie os dados que

menciona sobre a ruptura da rede de água da Rua Laura Carneiro Soares, no Bairro

Buritis, em Belo Horizonte, onde ocorreu desmoronamento de encosta. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2012

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Delvito Alves 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 2.820, 2.824, 2.827, 2.828, 2.838, 2.840, 2.846, 2.848, 2.857, 2.864, 2.869

e 2871/2012 (Deputado André  Quintão);  2.811,  2.813,  2.816,  2.829,  2.835,  2.839,

2.854, 2.855, 2.856, 2.861, 2.866 e 2.867/2012 (Deputado Bruno Siqueira);  2.819,

2.823, 2.825, 2.841, 2.843, 2.849, 2.852, 2.860, 2.862 e 2.872/2012 e redistribuído o

Projeto de Lei nº 2.752/2011 (Deputado Delvito Alves); 2.812, 2.814, 2.817, 2.822,

2.832, 2.842, 2.845, 2.850, 2.851, 2.853, 2.863 e 2.875/2012 e redistribuído o Projeto

de Lei nº 2.765/2011 (Deputado Luiz Henrique); 2.818, 2.826, 2.844, 2.847, 2.865,

2.868, 2.870 e 2.874/2012 (Deputada Rosângela Reis); e 2.858, 2.873 e 2.876/2012

(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. Os Projetos de Lei nºs 638/2011, 2.811/2012 e 2.745/2011

são retirados da pauta, atendendo-se, os dois primeiros, a requerimento do Deputado

Bruno Siqueira, e o último, a requerimento do Deputado Luiz Henrique, aprovados

pela Comissão. É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Saúde – SES -

o Projeto de Lei nº 1.461/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela pela

juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
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1.561  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  e  2.056/2011  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique),  ambos  com  a  Emenda  nº  1.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Bruno

Siqueira.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.499/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). São

convertidos em diligência à  SES os Projetos  de  Lei  nºs  2.642 e  2.710/2011;  e  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e ao Prefeito Municipal

de Itapecerica os Projetos de Lei nºs 2.760/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique);

2.761/2011  (relator:  Deputada  Rosângela  Reis);  e  2.762/2011  (relator:  Deputado

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

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

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

pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade,  em  turno  único,  dos

Projetos de Lei  nºs 973, 2.746, 2.747/2011, este com a Emenda nº 1, 2.756/2011

(relator:  Deputado  André  Quintão);  1.626,  2.769/2011  (relator;  Deputado  Bruno

Siqueira, lidos pelo Deputado Sebastião Costa); 1.964, 2.121, 2.300/2011, este com a

Emenda nº 1, 2.751/2011 (relator: Deputado Delvito Alves, os três últimos em virtude

de redistribuição);  2.495, 2.607, 2.750/2011, este com a Emenda nº 1, 2.812/2012

(relator: Deputado Luiz Henrique); 2.723/2011, este com a Emenda nº 1, 2.763/2011

(relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  e  2.754/2011  (relator:  Deputado  Sebastião

Costa). Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Rosângela Reis, que

conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, em turno

único, do Projeto de Lei nº 2.223/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado

Sebastião  Costa.  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  2.687/2011,  deixa  de  ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator,

Deputado  Delvito  Alves.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 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 2.752, 2.753, 2.755,

2.758,  2.764,  2.765,  2.766,  2.767,  2.772  e  2.788/2011.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – André Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.723/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Folia de Congado e da Festa do Reinado da Cidade de Araújos –

Asrei –, com sede no Município de Araújos.

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 2.723/2011 pretende declarar de utilidade pública a Folia de

Congado e  da Festa  do  Reinado da Cidade de  Araújos  –  Asrei  –,  com sede no

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

por escopo a difusão das atividades folclóricas das festas de congado e reinado como

tradição popular.

Na consecução de seus objetivos, a instituição realiza as festividades de congado e

reinado,  incentivando  a  participação  popular  e  divulgando  a  importância  dessa

manifestação cultural de influência africana.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça tem como finalidade retificar a sigla da entidade de Asrei para Asrei-Araújos,

em conformidade com seu estatuto constitutivo.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  instituição,

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 nº 2.723/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.756/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  no  P.  A.

Córrego Fundo - AAFCOF -, com sede no Município de Campina Verde.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 2.756/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Agricultores  Familiares  no  P.  A.  Córrego  Fundo  -  AAFCOF  -,  com  sede  no

Município de Campina Verde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo a defesa dos interesses e direitos dos moradores da comunidade

onde atua.

Na consecução de seus objetivos, a instituição organiza e incentiva a produção

agropecuária; promove a capacitação técnica de seus associados; estimula o uso de

tecnologias alternativas; zela pela saúde e educação dos integrantes da comunidade;

favorece  a  troca  de  experiências  entre  agricultores  familiares;  orienta  sobre  a

preservação do meio ambiente e a proteção de espécies do bioma.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Agricultores

Familiares no P. A. Córrego Fundo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.756/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  3.697/2009, “assegura aos consumidores a

faculdade de solicitar o cancelamento do serviço pelos mesmos meios com os quais

foi solicitada a aquisição”.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão, nos termos regimentais, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  facilitar  a  rescisão  dos  contratos  de  prestação  de

serviços continuados,  como assinatura  de  jornais,  revistas,  periódicos,  televisão a

cabo, provedores de internet, entre outros. Segundo a proposta, o fornecedor deverá,

ainda, facilitar o cancelamento da prestação do serviço por meio de telefone, da rede

mundial de computadores ou por via postal.

Ao justificar essa iniciativa, o parlamentar autor da proposição enfatiza as barreiras

criadas pelos fornecedores dos serviços que dificultam ou, até mesmo, impedem o

exercício do legítimo direito dos consumidores de pôr fim aos contratos que celebram

diuturnamente.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, com os argumentos que apresentamos a seguir:

“A Constituição da República arrola a defesa do consumidor entre os direitos e as

garantias  fundamentais  do  cidadão  brasileiro,  assegurando  a  competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a matéria.
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É importante observar esta ampla possibilidade de edição de normas protetivas do

consumidor, pois, ocorrendo a hipótese da inexistência de lei federal acerca do tema,

remanesce aos Estados o direito de editarem as respectivas normas.

Nesse contexto, assim dispõe o art. 24, da Carta Federal:

'Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...).

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades'.”

A Comissão enfatizou, por último, que “não existe qualquer vedação para que se

instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, conforme ocorre no caso em

análise”.

Entendemos que a proposição visa, entre outras metas, assegurar ao consumidor

que resolve desistir do contrato as mesmas facilidades encontradas na aquisição ou

contratação de serviço de natureza continuada.

Atualmente há grandes dificuldades, por parte do consumidor desses serviços, de

obter  o cancelamento  ou  cessação dos serviços contratados,  podendo-se mesmo

afirmar  que  as  facilidades  na  contratação  são  proporcionais  às  dificuldades  na

finalização dos serviços.

É comum operadoras de  telefonia,  internet  e TV por  assinatura cobrarem multa

caso o consumidor queira romper o contrato. Mesmo não sendo permitido por lei,

muitas  vezes  essa  exigência  consta  do  contrato,  que,  na  maioria  das  vezes,  o

consumidor não lê. Alguns contratos de prestação de serviços apresentam cláusula

de fidelização, ou seja, preveem o pagamento de multa, se o pedido de cancelamento

for realizado antes de a contratação completar um período de tempo determinado,

geralmente de um a dois anos. Se o consumidor foi previamente informado sobre a
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cláusula de fidelização, a multa poderá ser cobrada proporcionalmente ao tempo que

resta para o término da contratação. No entanto, entendemos que, se a operadora

não  entregou  ao  consumidor  uma  cópia  do  contrato  ou  se  nele  não  constou  a

cláusula de fidelização, com base no direito à informação, previsto pelo Código de

Defesa do Consumidor, a cobrança poderá ser questionada.

Da mesma forma, o pagamento da multa poderá ser questionado, se o pedido de

rescisão  tiver  origem  na  má  prestação  do  serviço  ou  no  desrespeito  a  outras

determinações do Código de Defesa do Consumidor, como o não cumprimento da

oferta.

Essa é uma situação frequente em nosso Estado e no País, que precisa ser mais

bem resolvida.

Uma vez que a questão da legalidade e constitucionalidade do projeto em análise já

foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, cumpre-nos emitir  parecer

quanto  ao  mérito.  Entendemos  como  procedente  a  matéria,  pelas  razões

supracitadas, e somos por sua aprovação. Somos também de opinião que o disposto

no projeto deve estender-se à venda de mercadorias,  já  que o consumidor  é tão

lesado na compra de produtos quanto na prestação de serviços. Para viabilizar nosso

propósito, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.175/201, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos arts. 1º e 2º a seguinte redação:

”Art. 1º – Os prestadores de serviços continuados e os vendedores de produtos de

consumo final  ficam  obrigados  a  assegurar  aos  consumidores  a  possibilidade  de

solicitar  o  cancelamento  do  serviço  pelos  mesmos  meios  mediante  os  quais  foi

solicitada a compra.

Art. 2º - Os prestadores de serviços continuados e os vendedores de produtos de

consumo  final  mencionados  no  art.  1º  ficam  obrigados,  ainda,  a  facilitar  o

cancelamento do serviço por meio de telefone, da internet ou do correio.”.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.
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Délio Malheiros, Presidente e relator – Antônio Júlio – Duílio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

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

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  626/2007,  dispõe  sobre  normas  gerais  de

tarifação das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia

elétrica.

Foi  o  projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apreciou,  preliminarmente,  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A proposição  vem,  agora,  a  esta  Comissão  para  análise  de  mérito,  conforme

prescreve o art. 102, IV, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  estabelece  normas  para  cobrança  de  tarifa  pela

prestação de serviço público estadual.

Segundo o autor,  o  projeto visa a proteger os usuários de serviços públicos de

saneamento  básico  e  energia  elétrica  por  meio  de  política  que estabeleça tarifas

diferenciadas segundo categorias de usuários e faixas de consumo e que estipule a

cobrança de tarifa sobre o consumo real, vedada a fixação de consumo mínimo.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

disposto  no  projeto  de  lei  em  tela  só  tem  eficácia  quando  aplicado  ao  setor  de

saneamento, uma vez que as regras que dispõem sobre a concessão do serviço de

fornecimento de energia elétrica são de competência da União. No Substitutivo nº 1,

que apresentou, manteve o cálculo tarifário com base no consumo real, para atender

ao princípio da razoabilidade e da igualdade material.

Baixada  a  proposição  em  diligência  à  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -
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Arsae-MG  -,  essa  autarquia  especial  manifestou-se  sobre  quesitos  técnicos

referentes ao setor de saneamento. Esclareceu que tal setor caracteriza-se, assim

como o de energia elétrica, por ser um monopólio natural, isto é, espécie de estrutura

de  mercado na qual  os  custos  de  investimento  requeridos  para  a  construção  de

sistemas  de  fornecimento  dos  bens  são  substancialmente  superiores  aos  custos

marginais, ou seja, o custo de se produzir uma nova unidade do mesmo bem.

Esta é a razão pela  qual  não é  possível  estabelecer  o  regime de concorrência

nesses mercados, motivo que torna necessária a regulação de tais setores, de forma

a garantir, entre outros atributos, a modicidade dos preços cobrados no consumo final

do bem. Em continuação, a Arsae-MG explica que, devido àqueles elevados custos

fixos - que,  por  serem fixos, independem do nível  de consumo agregado do bem

fornecido -, adota-se o regime de tarifação baseado no conceito de disponibilidade do

serviço. A tarifa mínima pela disponibilidade de serviço é um valor constante, definido

pela  agência  reguladora  após  estudos  técnicos,  que  visa  a  manter  o  equilíbrio

econômico-financeiro  dos  contratos  com  o  particular  que  detém  a  delegação  do

serviço público.

Tal  conduta  se fundamenta  na  Lei  Federal  nº  11.445,  de  2007,  que  estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo em seu art. 22 os objetivos

da  regulação,  entre  os  quais  “definir  tarifas  que  assegurem  tanto  o  equilíbrio

econômico  e  financeiro  dos  contratos  como  a  modicidade  tarifária,  mediante

mecanismos  que  induzam  a  eficiência  e  eficácia  dos  serviços  e  que  permitam  a

apropriação social dos ganhos de produtividade”. A mesma norma estatuiu, em seu

art.  23, que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,

econômica  e  social  de  prestação dos  serviços,  que  abrangerão,  entre  outros,  os

seguintes aspectos: regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos

e prazos de sua fixação,  reajuste e revisão;  medição,  faturamento e cobrança de

serviços; subsídios tarifários e não tarifários.

Em âmbito estadual, a Lei nº 18.309, de 2009, estabeleceu normas relativas aos

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Arsae-MG,

definindo suas competências no art. 6º, entre as quais “estabelecer o regime tarifário,

de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da
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prestação dos serviços”.

Nesse  contexto,  a  Arsae-MG  afirma  em  sua  resposta  que  “recentemente,  na

Revisão Tarifária do SAAE [Serviço Autônomo de Água e Esgoto] de Passos, alterou

a estrutura tarifária de modo a instituir uma tarifa mínima pela disponibilidade (valor

independente do consumo) associada ao faturamento pelo consumo real com tarifas

progressivas,  com o fim do consumo mínimo.  Este  critério  deve ser  adotado nos

próximos reajustes e revisões tarifárias de prestadoras submetidas à regulação da

Agência”.

A Nota Técnica 010/2011, em que a Arsae-MG detalha o cálculo da revisão tarifária

do  SAAE  de  Passos,  ressalta  que  a  decisão  de  se  alterar  a  estrutura  tarifária,

extinguindo-se  a  tarifa  por  consumo  mínimo  através  da  implantação  do  binômio

tarifário  disponibilidade-consumo  real,  fundamenta-se  nas  seguintes  razões

econômicas:  altos  consumos  mínimos  não  permitem  o  devido  incentivo  ao  uso

sustentável  da  água  e,  no  mesmo sentido,  a  política  tarifária  de  altos  consumos

mínimos é prejudicial a clientes de baixo consumo, impondo faturas bem maiores que

os seus custos, e é benéfica a grandes consumidores de água, haja vista que parte

significativa dos custos do SAAE é bancada por clientes de baixo consumo, o que

caracteriza um subsídio invertido.

Entretanto, entendemos que o limite semântico entre “consumo mínimo” e “tarifa

mínima  pela  disponibilidade”  é  tênue.  A própria  Arsae-MG revela  a  superposição

conceitual e semântica desses termos em sua Resolução Normativa nº 3, de outubro

de 2010, que estabelece condições gerais da prestação e da utilização dos serviços

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência. No

capítulo das definições, a Arsae-MG define “faturamento por disponibilidade” como o

“valor a ser cobrado pelo prestador de serviços decorrente do fato de estar colocada

à disposição de uma unidade usuária  certa  capacidade de prestação de serviços

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sempre que o uso

efetivo for inferior a um determinado volume”.

Diante dos aspectos técnicos analisados, com base nos fundamentos legais que

normatizam o setor de saneamento, visando a estimular o uso racional da água, bem

como a desonerar clientes de baixo consumo, e tendo em vista a tendência, afirmada
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pela  Arsae-MG,  de  extinção  da  cobrança  por  consumo  mínimo  “nos  próximos

reajustes e revisões tarifárias de prestadoras submetidas à regulação da Agência”,

opinamos  pela  vedação  da  cobrança  de  tarifa  por  consumo  mínimo  em  futuros

reajustes e revisões tarifárias.

Da mesma forma, visando a evitar que a cobrança de tarifa por consumo mínimo

seja transfigurada em tarifa mínima de disponibilidade em futuros contratos, revisões

e reajustes, opinamos, igualmente, pela vedação da cobrança desta.

Assim,  considerada  a  existência  da  Lei  nº  18.309,  de  2009,  entendemos  ser

oportuno e razoável modificá-la, para acrescentar em seus princípios e diretrizes o

disposto no art. 1º do substitutivo que apresentamos, bem como para acrescentar na

seção tarifária da norma as vedações à cobrança de tarifa mínima de disponibilidade

e de tarifa por consumo mínimo em futuros contratos, revisões e reajustes.

Dessa  forma,  com  o  intuito  de  melhor  encaminhar  a  matéria,  apresentamos  o

Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.716/2011 no 1º

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

nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta dispositivos à Lei nº 18.309, de 2009, que estabelece normas relativas

aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 18.309, de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso XII:

“Art. 2º - (…)

XII  -  diferenciação  tarifária  segundo  as  categorias  de  usuário,  considerada,

prioritariamente, a capacidade econômica deste, e a faixa de consumo, nos termos do

regulamento.”.

Art.  2º  -  O art.  10  da  Lei  nº  18.309,  de  2009,  passa a vigorar  com a seguinte
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redação:

“Art. 10 - Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado,

vedadas a cobrança de tarifa mínima pela disponibilidade do serviço e a cobrança de

tarifa por consumo mínimo para a unidade do consumidor, previstas em contratos,

revisões e reajustes tarifários firmados posteriormente à promulgação desta lei.”.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 326/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.761/2009, torna obrigatória a notificação, aos

órgãos de segurança pública, do ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas

de acidentes com armas.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna

agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do

art. 102, XV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  visa  tornar  obrigatória  a  notificação,  aos  órgãos  de

segurança pública do Estado, de atendimento a vítima de acidente com arma, por

parte  das  instituições  prestadoras  de  serviços  de  saúde,  aí  incluídas  unidades

básicas de  saúde,  postos  de  pronto  atendimento,  programa de saúde  da família,

unidades  pré-hospitalares,  clínicas  particulares,  ambulatórios  e  hospitais  públicos,

privados e conveniados ao Sistema Único de Saúde. A referida notificação deverá ser

feita por meio de relatório, enviado no prazo máximo de uma hora a contar do registro

de  atendimento  no  prontuário  médico  e,  no  caso  de  acidentes  graves,  fatais  ou

envolvendo crianças, adolescentes ou idosos, encaminhado de imediato.

O vencido no 1º turno corresponde ao Substitutivo nº 1, que aprimorou a redação

do projeto original, com a Emenda nº 1, que fez uma pequena adequação conceitual
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no art.  3º  do substitutivo,  trocando o termo “menores” pela expressão “crianças e

adolescentes”.

Sem  embargo,  consideramos  ser  necessário,  agora,  propor  certos

aperfeiçoamentos  no  vencido,  por  ser  o  2º  turno  o  momento  oportuno  para  se

aprimorar, por fim, o conteúdo de dada proposição, de modo a melhor adequá-la a

sua finalidade. No caso do projeto de lei em comento, vale ressaltar que a finalidade é

a utilização de certos dados do sistema de saúde como subsídio para uma atuação

policial  mais  precisa e  embasada e  para  o  planejamento de  ações integradas  de

prevenção, investigação e combate ao crime, como se pretende no Sistema Integrado

de Defesa Social em Minas Gerais.

Em primeiro lugar, há que se considerar a substituição da expressão “vítima(s) de

violência  com  arma(s)”  por  “pessoa  ferida  com  arma”,  de  modo  a  ampliar  a

abrangência da proposição. Afinal,  pensemos numa situação em que uma pessoa

ferida com arma dê entrada na rede de atendimento à saúde desacordada e assim

permaneça por algum tempo, e que não haja testemunhas do evento. Como saber se

se trata de um acidente ou de um caso de violência? Outra situação: alguém é ferido

acidentalmente por uma arma de fogo, cuja posse é ilegal. Nesse caso, não seria um

evento de violência mas configuraria uma irregularidade de relevância para a defesa

social.  Ainda um outro  exemplo:  alguém ferido  com arma,  querendo eximir-se de

culpa ou inocentar outrem, mente sobre a causa do ferimento, e não há testemunhas.

Sendo  assim,  a  expressão  “pessoa  ferida  com  arma”  abrangeria  tanto  casos  de

acidentes  (conforme  propunha  o  projeto  original)  quanto  de  vítimas  de  violência

(conforme  consta  no  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

apresentado no 1º  turno).  Além disso,  deixar-se-ia  a cargo dos órgãos de defesa

social averiguar a natureza e a qualificação do fato, como, aliás, é compatível com

suas atribuições diferentemente do que cabe às unidades da rede de atendimento à

saúde,  às  quais  cumpre  prioritariamente  prestar  socorro.  Por  esses  motivos,

apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer.

Um outro aspecto a ser considerado diz respeito exatamente à prioridade que deve

ser dada no atendimento prestado pela rede de saúde a crianças, adolescentes e

idosos.
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Conforme previsto no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (Lei

Federal nº 8.069, de 13/7/90), a criança e o adolescente têm primazia de receber

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e precedência de atendimento nos

serviços públicos ou de relevância pública, sendo dever do poder público, bem como

da  família,  da  comunidade  e  da  sociedade  em  geral,  assegurar,  com  absoluta

prioridade, a efetivação, entre outros, dos direitos à vida e à saúde dessa parcela da

população. Tal se deve à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa

em  desenvolvimento  (como  estabelece  o  art.  6º  do  ECA)  e  se  aplica,  óbvia  e

claramente, ao atendimento prestado na rede de saúde.

Quanto  aos  idosos,  o  art.  3º  do  Estatuto  do  Idoso  (Lei  Federal  nº  10.741,  de

1º/10/2003) garante, entre outras, prioridade no acesso à rede de serviços de saúde

local. Além disso, esse dispositivo, à semelhança do ECA, estabelece que se trata de

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação, entre outros, do direito à vida e à saúde.

Em âmbito estadual, o art. 5º da Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso, garante a essa parcela da população assistência à

saúde e atendimento prioritário nos diversos níveis de serviços do Sistema Único de

Saúde.  De  acordo  com  esse  dispositivo,  o  atendimento  prioritário  traduz-se  em

atenção  imediata,  excetuando-se  as  situações  de  maior  urgência  dos  demais

usuários do Sistema e as especificamente previstas no decreto regulamentador.

Em  face  de  tais  considerações,  evidencia-se  que  prioridade  deve  ser  dada  ao

atendimento tanto de crianças e adolescentes quanto de idosos na rede de saúde, e

não à notificação, o que poderia inclusive implicar atraso ou prejuízo no atendimento

prioritário,  de  urgência  ou  de  emergência,  em  função  da  necessidade  do

preenchimento  imediato  de  relatórios  ou  formulários.  Além  disso,  a  notificação

prevista na proposição sob análise deverá ser entregue, em todos os casos, no prazo

máximo de uma hora a contar do horário de atendimento registrado no prontuário

médico,  por  meio  de  relatório  de  atendimento  (art.  1º  do  vencido),  o  que

consideramos  ser  tempo  bastante  razoável  para  a  comunicação  aos  órgãos  de

defesa social,  inclusive  em se tratando de  crianças,  adolescentes  e  idosos,  para

quem deve ser priorizada a atenção médica, e não a atuação policial. Sendo assim, a
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Emenda nº 2, que apresentamos ao final deste parecer, suprime a parte do “caput” do

art. 3º do vencido que exige a comunicação imediata dos casos de ocorrências que

envolvam crianças, adolescentes ou idosos.

Esse mesmo argumento da razoabilidade do prazo previsto para a notificação, de

no  máximo  uma  hora,  corrobora  a  retirada  do  restante  do  “caput”  do  art.  3º  do

vencido, que exige comunicação imediata também para casos de ocorrências graves

ou fatais. Isso devido à primazia da prestação do socorro à pessoa ferida grave ou

fatalmente com arma, em contraposição ao preenchimento e ao envio imediato de

relatório sobre o fato. Com a retirada desse comando, o parágrafo único desse artigo,

que detalha o que é considerado ocorrência grave, deixa de ser necessário e deve,

obviamente, ser suprimido. Tais supressões estão também contempladas na Emenda

nº 2.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

326/2011 na forma do vencido no 1º  turno  com as Emendas nºs 1 e 2,  a  seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º do vencido, a expressão “vítima de violência com arma” por

“pessoa ferida com arma”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º do vencido.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 326/2011

(Redação do Vencido)

Torna obrigatória  a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso na

rede de atendimento à saúde de vítimas de violência com armas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do
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Sistema Único de Saúde – SUS – obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos

estaduais de segurança pública relatório de atendimento a vítima de violência com

arma,  a  ser  entregue  no  prazo  máximo  de  uma  hora  a  contar  do  horário  de

atendimento registrado no prontuário médico.

Art. 2º – Para efeito desta lei serão consideradas armas:

I – armas de fogo;

II – instrumentos cortantes;

III – instrumentos perfurantes;

IV – instrumentos contundentes;

V – instrumentos perfurocortantes;

VI – instrumentos cortocontundentes;

VII – instrumentos perfurocontundentes.

Art.  3º  –  Nos  casos  de  ocorrências  graves,  fatais  ou  que  envolvam  crianças,

adolescentes e idosos, a comunicação será imediata.

Parágrafo único – Serão consideradas ocorrências graves aquelas que resultem em

politraumatismo, amputação, esmagamento, traumatismo cranioencefálico, fratura da

coluna,  lesão  da  medula  espinhal  e  trauma  com  lesão  visceral,  entre  outras  de

gravidade semelhante.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

a gratuidade de taxas de estacionamento em hospitais e demais centros de saúde

para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e socorro de pacientes em

casos de emergência.

No 1º turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo nº 1.

No  presente  turno,  nos  termos  do  art.  189,  combinado  com  o  art.  102,  IV,  do

Regimento  Interno,  foi  a  matéria  distribuída  a  esta  Comissão,  para  análise  com

enfoque revisional quanto ao mérito e para elaboração da redação do vencido, que

segue anexa e é parte desta peça opinativa.
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Fundamentação

A proposição em tela, na sua forma original, dispõe sobre a mencionada gratuidade

de taxas de estacionamento em hospitais e centros de saúde.

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, em sua

forma original,  é  inconstitucional.  Ela entendeu que uma proposta dessa natureza

poderia ser aprovada apenas em relação a estacionamentos dos estabelecimentos

geridos  pela  administração  pública  estadual.  Assim,  no  1º  turno,  foi  a  matéria

aprovada com esse teor.

Nesta  fase  regimental,  analisamos  o  vencido  no  1º  turno.  Constatamos  a  sua

coerência e consistência, bem como a inexistência de vício de qualquer natureza.

É importante frisar que o projeto já foi detidamente analisado no 1º turno por esta

Comissão. Como após essa ação não ocorreu fato novo, não existe razão para alterar

o  nosso  entendimento  sobre  a  matéria,  qual  seja,  conforme  mencionamos

anteriormente,  a  proposição  protege  o  consumidor  enquanto  usuário  de

estabelecimento de saúde, sendo, assim, procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.601/2011, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duilio de Castro.

PROJETO DE LEI Nº 1.601/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe  sobre  a  gratuidade  de  taxas  de  estacionamento  em  hospitais  e  demais

centros de saúde do Estado para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e

socorro de pacientes em casos de urgência e emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos hospitais e centros de saúde públicos do Estado, fica dispensada a

cobrança de valores referentes ao uso de estacionamento para efeitos de embarque,

desembarque,  acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de  urgência  e

emergência, devidamente comprovados.

Art.  2º  -  A permanência do veículo nos estacionamentos citados no art.  1º  será
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gratuita por até, no máximo, sessenta minutos.

Parágrafo único - Caso o usuário do serviço ultrapasse o tempo previsto para a

concessão da gratuidade disposta no “caput” deste artigo, passa a vigorar a tabela de

preços utilizada normalmente pelo estabelecimento.

Art.  3º  -  Os estabelecimentos dispostos  no art.  1º  ficam obrigados a divulgar  o

conteúdo desta lei, por meio da colocação de cartazes em locais visíveis, em suas

dependências.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  190,  191,  192,  193,  194,  195,  196  e  197/2012

(encaminhando as Indicações nºs 59 e 60/2012 e os Projetos de Lei nºs 2.915, 2.916,

2.917,  2.918,  2.919  e  2.920/2012,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -

Ofício nº 9/2012, do Governador do Estado - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.921 a 2.935/2012 -

Requerimentos nºs 2.585 a 2.608/2012 - Requerimentos da Comissão Especial da

Dívida Pública, das Comissões de Transporte (2), de Assuntos Municipais, de Defesa

do  Consumidor,  de  Participação  Popular  (2)  e  de  Direitos  Humanos  (2),  das

Deputadas Rosângela Reis, Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira e Maria

Tereza Lara e dos Deputados Durval Ângelo, Carlin Moura, Antônio Carlos Arantes

(3), Gustavo Valadares, Neilando Pimenta e Fred Costa, Celinho do Sinttrocel, Carlos

Mosconi, João Leite, Luiz Carlos Miranda e outros, Vanderlei Miranda e Luiz Carlos

Miranda - Comunicações: Comunicações das Comissões de Minas e Energia e de

Segurança Pública e dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco, Bosco,

Bonifácio  Mourão  e  Tiago Ulisses  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados

Antônio Júlio, Carlin Moura, André Quintão, Rômulo Viegas e Rogério Correia - 2ª

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

Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: Comissões Especiais para

Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 e sobre as

Indicações, Feitas pelo Governador do Estado, de Nomes para Compor o Conselho

Estadual  de  Educação,  do  Nome  do  Sr.  Mário  Neto  Borges  para  o  Cargo  de

Presidente da Fapemig -, do Nome do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro para o Cargo

de Diretor-Geral do Iter-MG -, do Nome do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino para o Cargo

de Presidente da Fucam -, e do Nome do Sr. Hubert Brant Moraes para o Cargo de
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Diretor  da  Arsae-MG -  Comunicação da Presidência -  Leitura  de  Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes

(3), Gustavo Valadares, Neilando Pimenta e Fred Costa, Luiz Carlos Miranda, Durval

Ângelo,  Celinho  do  Sinttrocel,  João  Leite  e  Luiz  Carlos  Miranda  e  outros  e  das

Deputadas Rosângela Reis, Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira e Maria

Tereza  Lara;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das

Comissões  de  Direitos  Humanos  (2),  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Participação

Popular (2) e de Transporte; aprovação - Requerimento da Comissão de Transporte;

discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Carlos  Henrique;  aprovação  -

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; discurso do Deputado Rogério

Correia;  aprovação  -  Requerimento  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública;

discursos  dos  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Duarte  Bechir,  Bonifácio  Mourão  e

Rogério Correia; aprovação - Requerimentos dos Deputados Carlin Moura, Vanderlei

Miranda e Carlos Mosconi; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h7min,  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 Viana,  2º-Secretário  "ad hoc",  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 190/2012*

Belo Horizonte, 29 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 Ilmar Bastos

para o cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.

A referida fundação tem por finalidade executar a política de proteção, conservação,

preservação e melhoria da qualidade ambiental no Estado, realizar ações, projetos e

programas de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias ambientais e apoiar

tecnicamente as instituições do SISEMA.

E o indicado tem qualificação profissional e experiência administrativa compatíveis

com a área de atuação da Fundação, preenchendo, assim, todos os requisitos para

ocupar o cargo de Presidente.

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 59/2012

Indicação do nome do Sr. Ilmar Bastos para o cargo de Presidente da Fundação
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Estadual do Meio Ambiente – Feam.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 191/2012*

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, em

atenção ao disposto na alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28

de agosto de 1985, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o

nome de Amílcar Viana Martins Filho, membro da Academia Mineira de Letras, para

compor o Conselho Estadual de Educação, junto à Câmara de Ensino Médio, em

substituição  à  indicação  de  Bartolomeu  Campos  de  Queiroz,  falecido  em  16  de

janeiro último.

Ressalte-se,  nos  termos  da Lei,  que  o  indicado  é  atuante  nas  áreas  afetas  às

competências do Conselho Estadual de Educação, bem assim detentor de notório

saber e experiência em matéria de educação.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 60/2012

Indicação do  nome do Sr.  Amílcar  Viana Martins Filho para compor o Conselho

Estadual  de  Educação,  em  substituição  à  indicação  de  Bartolomeu  Campos  de

Queiroz, falecido em 16/ 1/2012.

- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

“MENSAGEM Nº 192/2012*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de lei que altera a Lei nº 19.552, de 4 de

agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro S/A -

Petrobras -, o imóvel que especifica.
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A medida ora proposta objetiva estender o prazo de instalação da planta industrial

para a produção de amônia, alteração que se faz necessária para que a empresa

possa ter reais condições de dar a devida destinação ao imóvel doado.

Nesse sentido, considerando a relevância e urgência da matéria, a plausibilidade da

alteração do prazo e a observância do princípio da razoabilidade, submeto a proposta

ao exame dessa Assembleia

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador,

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto

de Lei de alteração do art. 2º da Lei nº 19.552, de 4 de agosto de 2011.

Por  meio  da  Lei  nº  19.552,  de  4  de  agosto  de  2011,  o  Poder  Executivo  foi

autorizado a doar à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - o terreno e as benfeitorias

nele existentes, localizado no Município de Uberaba, com área de 1.086.535,44m²

(um milhão oitenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco vírgula quarenta e quatro

metros quadrados), formado por parte da gleba matriculada sob o nº 44.969, no livro

2 do Registro Geral,  ficha 1, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de

Uberaba,  com  medidas,  confrontações  e  descrição  topográfica  identificadas  no

Anexo.

A doação  teve  por  finalidade  viabilizar  a  instalação  de  planta  industrial  para  a

produção  de  amônia  pela  Petrobras,  sob  a  condição  de  o  imóvel  reverter  ao

patrimônio do Estado caso esta destinação não se concretize até 31 de dezembro de

2014.

Entretanto, devido aos imprevistos de ordem técnica enfrentados pela Petrobras na

fase inicial do Projeto, faz-se necessária a alteração do referido prazo, que consta do

art. 2º da Lei em referência, para que a empresa possa ter reais condições de dar a

devida destinação ao imóvel doado.

Pelo  exposto,  e  considerando  o  disposto  no  art.  65  c/c  art.  18  ambos  da
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Constituição Estadual, solicito a tramitação do presente Projeto de Lei que altera o

art. 2º da Lei nº 19.552, de 4 de agosto de 2011.

Importante  ressaltar  a  relevância  e  a  urgência  da  matéria,  que  justificam  a

tramitação da proposição normativa no menor prazo possível.

Estas  são  as  razões  que  fundamentam  a  proposta  ora  submetida  à  elevada

consideração de Vossa Excelência.

Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2011.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico.

PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Altera a Lei nº 19.552, de 4 de agosto de 2011, que autoriza o Poder Executivo a

doar à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - o imóvel que especifica.

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 19.552, de 4 de agosto de 2011, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Petróleo  Brasileiro S/A -  Petrobras -  o imóvel  que especifica,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O imóvel de que trata esta Lei reverterá ao patrimônio do Estado se, até o

dia  31  de  dezembro  de  2015,  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.”

- 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 193/2012*

Belo Horizonte, 1º de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a redação do parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008, norma essa que autorizou a

doação de imóvel do patrimônio do Estado em benefício do Município de Ferros.

O projeto encaminhado tem como objetivo a ampliação da destinação pública do

imóvel doado para que o mesmo possa abrigar, além da Câmara Municipal de Ferros

e órgãos públicos estaduais já previstos na lei de doação, órgãos públicos municipais
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e concessionárias de serviço público de transporte intermunicipal.

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 2.916/2012

Altera dispositivos da Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008, passa a vigorar com a

redação que se segue:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar a Câmara

Municipal de Ferros, órgãos públicos estaduais e municipais e as concessionárias de

transporte público intermunicipal.”

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 194/2012*

Belo Horizonte, 1º de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Cataguases,  em  atendimento  a  pedido

formulado pela Prefeitura Municipal, o imóvel no qual funciona a Escola Municipal Dr.

Astolpho Resende para a realização de melhorias no prédio.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação

feita pelo Município de Cataguases e que a Secretaria de Estado de Educação, órgão

ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em razão

de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
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de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.917/2012

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

especifica.

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

imóvel com área de 4.000m², registrado sob o nº 26.494, às fls. 4v, Livro 3-AY, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão 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 195/2012*

Belo Horizonte, 1º de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A Prefeitura  Municipal  de  Cataguases solicitou a doação a  fim  de regularizar  a
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situação  do  imóvel,  para  que  possam  ser  efetivadas  melhorias  no  prédio  onde

funciona a Escola Municipal Flávia Dutra.

Ressalte-se que o imóvel, objeto deste projeto de lei, foi adquirido pelo Estado de

Minas Gerais por doação feita pelo Município.

Considerando os aspectos sociais que a doação representa para a comunidade, a

inexistência de projetos estaduais para a sua utilização e a destinação pública que

será dada ao imóvel, não vemos óbice à alienação.

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 2.918/2012

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

especifica.

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

imóvel constituído de uma área de 3.913,00m², registrado sob nº 6.501, às fls. 127V,

Livro 3-AD, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal localizada no Município de Cataguases.

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

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

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

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  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. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 196/2012*

Belo Horizonte, 1º de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

A  doação  prevista  na  proposta  acolhe  solicitação  da  Administração  daquele

Município, que objetiva regularizar a situação de propriedade do imóvel,  para que

possam  ser  efetivadas  melhorias  no  prédio  onde  funciona  a  Escola  Municipal

Boaventura Abritta.

Cabe ressaltar que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação por parte do Município e que a Secretaria de Estado de Educação,

órgão ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em

razão de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.919/2012

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

especifica.

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

imóvel  com  área  de  10.000,00m²,  situado  no  Largo  do  Rosário,  Distrito  de

Cataguarino, Município de Cataguases, registrado sob nº 12.888, às Fls. 71v, Livro 3-

AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se ao funcionamento  de

escola municipal.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º ou no caso de ser
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desvirtuada a sua destinação ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão 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 197/2012*

Belo Horizonte, 2 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, Projeto de lei que altera a Lei nº 15.981, de 16 de

janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES.

A alteração proposta tem por objetivo permitir ao Poder Executivo outorgar garantia

real ou fidejussória, bem como seguro de garantias contratuais,  a beneficiários de

financiamentos concedidos ou incorporados pelo FINDES em projetos de relevante

interesse  para  o  Estado.  Fortalecendo,  sobremaneira,  a  atuação  estatal

expressamente  prevista  pelo  art.  231  da  Constituição  do  Estado,  de  fomento  da

atividade econômica mineira.

Enunciados  os  fundamentos  desta  iniciativa  e  para  melhor  compreensão  do

conteúdo do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de

Fazenda  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  órgãos

participantes do Fundo e responsáveis pela aprovação e outorga das garantias.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 1º de março de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho a honra de encaminhar  a Vossa Excelência minuta  de anteprojeto de lei

contendo propostas de alteração da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

O presente anteprojeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a outorgar garantia

real ou fidejussória em projeto de relevante interesse do Estado. Esta garantia poderá

ser caução, penhor de ativos, fiança bancária e outros, precedida de autorização do

Secretario de Estado de Fazenda. Pode ocorrer, em casos excepcionais a instituição,

pelo Estado, a favor do beneficiário, de um seguro de garantias contratuais. O grupo

coordenador  do  Fundo  poderá  ainda  assegurar  o  direito  de  compensação  com

beneficiário  entre  os  créditos  a  que fizer  jus  e  seus  débitos  para  com o  Estado,

podendo ser estendida a compensação, inclusive aos débitos de empresa coligada,

controlada ou controladora. Esses casos devem ser reconhecidos por unanimidade

pelo Grupo Coordenador do Fundo e aprovação do Secretário de Estado de Fazenda.

As garantias descritas  e,  se for  o caso,  o seguro e a compensação aplicam-se

também  ao  Fundo  de  Incentivo  à  Industrialização  (Find)  e  ao  Fundo  de

Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas (Fundiest) previstos do artigo 3º da Lei

objeto desta alteração.

Estas modificações propostas na Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, visam a

fortalecer  a  atuação  do  Estado  no  fomento  da  atividade  enconômica  mineira,

agregando  ao  FINDES,  que  representa  um  dos  instrumentos  daquela  atuação,

mecanismos  que  assegurem,  efetivamente,  o  cumprimento  dos  compromissos

assumidos pelo Poder Público estadual.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda - Dorothea

Fonseca Furquim Werneck, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

PROJETO DE LEI Nº 2.920/2012

Altera a Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento - FINDES.

Art. 1º - A Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, fica acrescida do seguinte art. 6º-

A:

"Art. 6º-A - Em projeto considerado de relevante interesse para o Estado, o Poder



377
____________________________________________________________________________

Executivo,  por  intermédio do órgão gestor  do Fundo, poderá outorgar garantia  de

natureza real ou fidejussória, que assegure aos beneficiários a liberação das parcelas

objeto do contrato de financiamento.

§ 1º - A garantia poderá consistir  em caução, penhor de ativos, títulos e valores

mobiliários, ações do próprio Estado ou de terceiros, fiança bancária e outros ativos,

constituídos em ato precedido de autorização do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 2º - Além das garantias previstas no § 1º, fica o Poder Executivo autorizado, por

meio  do  órgão  gestor  do  Fundo,  no  ato  da  aprovação  do  projeto,  em  casos

excepcionais, assim reconhecidos pela unanimidade do grupo coordenador do Fundo,

a instituir, a favor do beneficiário, seguro de garantia de obrigações contratuais.

§  3º  -  Em casos excepcionais,  assim  reconhecidos pela  unanimidade do grupo

coordenador do Fundo, e com a aprovação do Secretário de Estado de Fazenda,

ficará assegurado ao beneficiário o direito de compensação entre o crédito a que fizer

jus e seus débitos com o Estado.

§ 4º - Na hipótese do § 3º, se o beneficiário não possuir débito com o Estado ou se

o montante deste for inferior ao valor do crédito a que tiver direito o beneficiário, a

compensação do valor excedente poderá ser feita com débitos de responsabilidade

de  empresa  coligada,  controlada,  controladora  ou  pertencente  ao  mesmo  grupo

econômico, mediante aprovação do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 5º - A aplicação do disposto nos §§ 3º e 4º está condicionada à existência de

instrumento jurídico firmado com o Estado de Minas Gerais, contendo cláusula que

preveja a possibilidade de realização da compensação.

§  6º  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  também  aos  financiamentos  em  curso

concedidos no âmbito dos fundos estaduais de que tratam as alíneas “a” e “c” do

inciso I do art. 3º e incorporados ao FINDES.”

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 9/2012

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua
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ausência do País no período de 3 a 13/3/2012. (- Ciente. Publique-se.)

Questão de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas – Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

vários os pronunciamentos feitos da tribuna desta Assembleia, tenho demonstrado a

preocupação e a necessidade de revermos a distribuição dos fundos de participação

dos Estados e Municípios. O PSDB ficou oito anos no governo e não teve a coragem

de fazer essa revisão. O governo do PT, que está aí há nove anos, também não teve

e não está tendo, até a presente data, coragem para rever isso. Acho essa revisão

extremamente importante. Estou vendo a preocupação dos Prefeitos com as folhas

de pagamento e os aumentos salariais que estão sendo concedidos. Recentemente,

matéria da “Folha de S. Paulo” mostra a preocupação do Governador do Rio Grande

do Sul, Tarso Genro, com o pagamento do piso dos professores do seu Estado. Está

escrito aqui, Sr. Presidente: “Governo gaúcho afirma que vai recorrer da decisão e

que impacto do cumprimento do piso nacional seria de R$3.000.000.000,00 na folha

de pagamento dos servidores da Educação do Rio Grande do Sul”. Portanto, já vimos

problemas no Rio Grande do Sul e na Bahia. Recentemente, estiveram em Brasília

mais  de  700  Prefeitos  preocupados  com  essa  situação.  Nós,  do  Parlamento,

reconhecemos  que  a  situação  funcional  dos  servidores  públicos  é  histórica.  O

servidor público precisa, sim, ganhar melhor. Sou um deles, sou professor federal.

Também queremos aumento, mas, para isso, é necessário haver recursos. Está aqui:

“No Rio Grande do Sul, o salário mais baixo para docente está em R$791,00 por 40

horas semanais.”  Minas Gerais  já  paga mais do que isso por  24 horas. Então, é

importante  que  vocês  que  nos  acompanham  pensem  em  um  equilíbrio  entre  a

situação dos Estados e a situação dos Municípios, porque, realmente, nas eleições

que se aproximam, esse debate será feito de forma excessiva. Fica aqui registrado o

que está acontecendo não apenas em Minas mas também no Rio Grande do Sul.

Muito Obrigado, Sr. Presidente.

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 2.921/2012

Institui  o auxílio-adoção para o cidadão que adotar criança ou adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, na forma desta lei, o auxílio-adoção, benefício concedido a

todo aquele que, como família substituta, acolher, a partir  de sua regulamentação,

criança ou adolescente, egresso de entidade de atendimento, mediante guarda, tutela

ou adoção constituídas nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto

da Criança e do Adolescente.

§ 1º - O auxílio-adoção será concedido no caso de criança ou adolescente de pais

desconhecidos ou destituídos do pátrio poder, na forma da lei.

§ 2º - O acolhimento de que trata este artigo terá de ser feito, obrigatoriamente, por

intermédio de Juizado da Criança e do Adolescente, desde a guarda até a adoção,

assim como o acompanhamento da convivência do acolhido com a família substituta.

Art. 2º - O auxílio-adoção será concedido nos seguintes valores:

a) um salário mínimo por acolhimento de criança de quatro a menos de oito anos;

b) um e meio salário mínimo por acolhimento de criança de oito a menos de doze

anos;

c) dois salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente de doze até

dezoito anos; e

d) três salários mínimos por acolhimento de criança ou adolescente portador de

deficiência,  do  vírus  HIV (Sida/Aids)  ou  de outras  doenças de natureza grave  ou

maligna cujo portador requeira cuidados pessoais e médicos permanentes.

Parágrafo único - O valor do auxílio-adoção, para cada beneficiário, será atualizado

à proporção da sucessão das faixas etárias previstas neste artigo.

Art.  3º - O auxílio-adoção perdurará até que a criança ou adolescente complete

vinte  e  um anos,  sendo prorrogado até  os  vinte  e  quatro  anos,  se  comprovadas

matrícula e frequência a curso de nível superior.

Parágrafo único - No caso de criança ou adolescente incluído no critério da alínea

“d” do artigo anterior, o auxílio-adoção somente se extinguirá por morte.
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Art. 4º - O adotante deverá comprovar, como condição para a percepção do auxílio-

adoção,  a  regularidade  do  acolhimento,  apresentando  documentação  da  situação

jurídica da criança ou do adolescente acolhido, expedida por Juízo da Infância e da

Juventude do Estado.

Art. 5º - O auxílio-adoção será concedido por apenas uma criança ou adolescente a

cada beneficiário, salvo no caso de guarda, tutela ou adoção de irmãos.

Art. 6º - Consideram-se, para fins desta lei:

I  -  entidade de atendimento,  a pessoa jurídica, sediada no Estado, que executa

programa de proteção destinado a criança ou adolescente em regime de abrigo, na

forma do art. 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II  -  família  substituta,  a  pessoa  ou  casal  constituído  em  unidade  familiar  pelos

estatutos jurídicos de guarda, tutela ou adoção, assumindo direitos e deveres perante

a criança ou adolescente, na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente; e

III - portador de deficiência, a criança ou o adolescente incapacitado por anomalia

de natureza mental, física ou psíquica, impeditiva do desempenho das atividades da

vida diária, sem o auxílio de terceiros.

Art. 7º - O auxílio-adoção será concedido provisoriamente, quando o beneficiário

obtiver a guarda da criança ou adolescente, liminar ou incidentalmente, por ato de

autoridade judiciária.

Art.  8º  -  O  auxílio-adoção,  no  caso  de  colocação  em  família  substituta  na

modalidade de guarda, deverá ser revisto a cada dois anos para a verificação das

condições que lhe deram origem.

Art. 9º - O auxílio-adoção será suspenso na ocorrência de maus tratos, negligência,

abandono, exploração ou abuso sexual, praticado por membro da família substituta

contra  qualquer  criança  ou  adolescente,  e  no  caso  de  alcoolismo  ou  uso  de

substâncias entorpecentes pelo beneficiário.

Art. 10 - O pagamento do auxílio será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - revogação ou modificação da decisão de guarda, destituindo-se o guardião;

II - transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou sua reposição em regime

de abrigo, pela família substituta, em entidade de atendimento;

III - falecimento da criança ou adolescente acolhido.



381
____________________________________________________________________________

Art. 11 - No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio-adoção poderá ser pago

provisoriamente pelo Estado à pessoa física que estiver na posse de fato da criança

ou adolescente, desde que promova, no prazo de trinta dias, a regularização judicial.

Art. 12 - O regulamento do Poder Executivo complementará as condições e formas

de  concessão  e  cancelamento  do  auxílio-adoção  e  fixará  competência  para

acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

Art.  13  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  das  dotações

orçamentárias  próprias,  ficando  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  os  créditos

suplementares que se fizerem necessários.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias, a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  É preciso que o poder público estimule por todos os meios a adoção

de menores órfãos ou abandonados, objetivo dos mais nobres e relevantes dentre

aqueles  preconizados  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  favor  da

infância e da juventude.

O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos - CNCA -, criado para

monitorar as políticas de acolhimento na área da infância e juventude pelo Conselho

Nacional de Justiça, em levantamento realizado no dia 12/12/2011, mostrou que o

País tem 36.551 crianças e adolescentes vivendo em abrigos ou estabelecimentos

mantidos por organizações não governamentais. Em 10 de novembro desse ano, o

cadastro apontava que 35.894 crianças e adolescentes estavam em abrigos e demais

estabelecimentos. O levantamento de dezembro mostrou um aumento do número de

crianças acolhidas, dando contornos ainda mais tristes a essa realidade contundente.

Constatou ainda que a procura para a adoção em nosso país se situa incisivamente

na faixa de crianças com até 3 anos de idade. Este é o perfil mais  procurado pelas

26.938 famílias que estão na fila de adoção, conforme também registrado em outro

instrumento igualmente relevante: o Cadastro Nacional de Adoção - CNA.

Entretanto, a realidade demonstra um quadro bem diferente: das 4.932 crianças e
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adolescentes que vivem hoje em abrigos, estando aptas a serem adotadas, apenas

3,6% estão nessa faixa etária, ao passo que os demais 96,4% apresentam idades

variando entre os 5 e 17 anos.

Não obstante, a maioria (76%) dos interessados inscritos no CNA procura filhos

adotivos na faixa etária de até 3 anos de idade. Do outro lado estão as crianças mais

velhas que permanecem sem encontrar condições de adoção.

Em Minas Gerais, grande parte dessas crianças se encontram atualmente inseridas

no programa Pais de Plantão, do Juizado da Infância e Juventude de Belo Horizonte.

E por não haver interesse por meninos ou meninas com 4 anos ou mais, este fato

ocasiona nas entidades de abrigo uma grande quantidade de crianças e adolescentes

sem a possibilidade de obtenção de um lar e da convivência de uma família.

Esse tipo de preferência incisiva pelas crianças mais novas é um dos fatores que

tornam  arrastados  os  processos  de  adoção  do  País  (numa evidência  lastimável,

verifica-se  que  o  número  de  pretendentes  permanece  quase  cinco  vezes  maior,

27.183, que o número de crianças e adolescentes cadastrados).  Mas, aliados a ele,

estão também a falta de estrutura da Justiça e a ausência de uma legislação que

torne o processo mais ágil.

Ainda  de acordo  com os  dados  do  CNA,  21,5% das  crianças  disponíveis  para

adoção  têm  algum  problema  de  saúde,  e  poucas  famílias  têm  disponibilidade

financeira ou psicológica para aceitar filhos com essa condição.

Diante do quadro ora apresentado, este projeto visa  garantir que se viabilize, no

Estado, de modo eficiente e humanitário, o nobre propósito da adoção, da concessão

de um lar àquele que não tem a felicidade dessa imprescindível convivência, e da

possibilidade daquele que tem fundado interesse em adotar e não possui condição

financeira para o sustento de mais um membro na família. A condição humanitária

almejada é bipartite, ao tempo que uma criança ou adolescente carente passa a ter

uma família,  os adotantes menos privilegiados também conseguem realizar  o seu

ideal de ter um filho.

O  projeto  concede  ao  adotante  auxílio-adoção  exclusivamente  no  caso  de

acolhimento  de  criança  ou  adolescente  que  não  tenha  pais  conhecidos,  situação

preponderante  dos  menores  abandonados  no  Estado,  e  não  admite  que  o
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acolhimento  se  faça  sem  a  interferência  de  Juiz  competente  para  assuntos  de

infância e adolescência, em todo o Estado, assegurando-se, assim, que a entrega

dos acolhidos seja feita sob todo o rigor da legislação aplicável.

Teve  ainda  o  cuidado  para  que  a  convivência  com  a  família  substituta  seja

acompanhada  pelos  especialistas  do  Juizado  que,  na  forma  do  Estatuto,  dão

assistência a todo o processo de formação e integração da nova família,  visando

assim atingir os objetivos almejados.

O objetivo básico do projeto é o atendimento a menores efetivamente carentes; com

o intuito de assegurar aos acolhidos uma família substituta verdadeiramente dotada

dos vínculos psicológicos indispensáveis às suas funções sociais mais elevadas; e

impedir que tenham acesso ao benefício aqueles que não estejam comprovadamente

imbuídos  dos  elevados  intuitos  humanitários  da  adoção,  conduzindo  assim  uma

criança ou mesmo um adolescente carente a um lar, com conforto moral, psicológico,

afetivo, e não apenas material.

Contamos,  portanto,  com  o  necessário  apoio  dos  ilustres  pares  para  a  sua

aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.325/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.922/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação das caixas acondicionadoras de

resíduos da construção civil e demais entulhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a obrigatoriedade

de  identificação  das  caixas  acondicionadoras  de  resíduos  da  construção  civil  e

demais entulhos.

Parágrafo único - As caixas descritas no “caput” deste artigo deverão conter:

I  -  nome  da  empresa  proprietária  ou  da  municipalidade  responsável  pela  sua

administração;

II - número de telefone;

III - número de inscrição ou autorização do Município.
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Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  as  providências  necessárias  ao  fiel

cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  cadeia  produtiva  da  construção  civil  é  responsável  por  uma

quantidade  significativa  de  resíduos  de  construção  e  demolição,  que  são

rotineiramente depositados em encostas de rios, vias e logradouros públicos, criando

sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Além de comprometer a paisagem urbana, tais resíduos invadem pistas, dificultam

o tráfego e  a  drenagem urbana,  além de propiciar  a  multiplicação de vetores  de

doenças  e  degradação  de  áreas  urbanas,  o  que  afeta  a  qualidade  de  vida  da

sociedade como um todo.

Infelizmente, ainda perpetua em nossa sociedade uma cultura inadequada quanto

ao  descarte  de  entulhos,  fazendo  com que,  por  vezes,  empresas  privadas  e  até

mesmo entes públicos depositem seus resíduos em localidades mais afastadas ou

em Municípios distintos, disseminando doenças e poluindo o meio ambiente.

Com  a  inexistência  de  uma  lei  que  obrigue  a  identificação  das  caixas

acondicionadoras de resíduos, a fiscalização e a consequente penalização dos reais

responsáveis  pelos  órgãos  correspondentes  fica  impossibilitada,  haja  vista  a

dificuldade em se averiguar o legítimo infrator.

Temos  ciência  de  que  compete  aos  Municípios  a  solução  para  os  pequenos

volumes de resíduos, que geralmente são dispostos em locais inapropriados. Porém

não é esse o objetivo que visa tão somente preservar a saúde e o meio ambiente em

nosso Estado.

A Carta Magna de nosso ordenamento jurídico assevera que:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

II -  cuidar  da saúde e  assistência pública,  da  proteção e garantia  das  pessoas

portadoras de deficiência;
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(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”.

Portanto, a proteção à saúde e ao meio ambiente tanto em âmbito material, quanto

em âmbito legislativo são de competência das três esferas da Federação, motivo pelo

qual a todas elas é possível a implementação de propostas sobre o tema.

Considerando que a defesa da saúde e a preservação do meio ambiente são de

responsabilidade de todos,  conto com o apoio dos meus pares para a aprovação

deste  projeto,  uma  vez  que  se  afigura  como forte  instrumento  de  prevenção  de

doenças e redução da poluição em nosso Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.923/2012

Dispõe sobre as formas de divulgação das promoções de produtos alimentícios com

prazo de validade inferior a um mês.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios no Estado,

quando  divulgarem  promoções,  deverão  obedecer  aos  limites  e  procedimentos

estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se a produtos alimentícios comercializados, no

atacado ou no varejo, em minimercados, mercearias, supermercados, hipermercados

ou qualquer estabelecimento, com ou sem fim lucrativo, subordinado a cooperativas,

associações e órgãos de classe.

Art. 3º - A publicidade de produtos alimentícios com prazo de validade inferior a um
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mês,  mediante  promoções,  queima  de  estoque  ou  descontos  atrativos,  deverá

informar o prazo de validade em destaque.

Parágrafo único -  Todas  as  peças  publicitárias  que divulgarem os produtos  nas

formas e condições a que se refere esta lei deverão informar o prazo de validade em

no mínimo 20% do espaço destinado à propaganda.

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará multa mínima de 100

Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) vezes o valor de mercado

do produto comercializado fora dos termos desta lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Segue publicação do jornal “O Estado do Paraná”, na coluna “Direito

do Consumidor”. Trata-se de artigo do Dr. Oscar Ivan Prux intitulado “A problemática

dos prazos de validade segundo o direito do consumidor”.

“Considerando a importância exponencial para a proteção da saúde, segurança e

interesses econômicos dos consumidores, é fundamental atentar-se para as questões

que envolvem os prazos de validade dos produtos e serviços. Nosso objetivo não é

tratar apenas de infrações absurdas em pleno Século XXI, tais como: a) colocar o

prazo  de  validade  em  letras  exageradamente  minúsculas,  dificultando  a  normal

visualização; b) imprimir o prazo de validade apenas em alto relevo que pode ficar

opaco e inelegível;  c) situar o prazo de validade muito próximo ou nas dobras da

embalagem,  dificultando  seu  reconhecimento;  d)  optar  por  prazo  de  validade  em

número de dias, mas falseando a data de fabricação ou utilizando dia da semana

(forma  de  enganar  o  consumidor  após  uma  semana  da  fabricação).  Estes  são

problemas  graves,  mas  que  cabe  à  fiscalização  coibir  para  um  curso  normal  no

mercado de consumo. Todavia, há problemas mais sutis nesta área.

Segundo a Lei nº 8.078/90 (CDC), há produtos e serviços duráveis e não-duráveis,

assim como, aqueles que são considerados perecíveis. Tecnicamente, duráveis são

os que permitem utilizações por mais longo prazo (sucessivas ou não) e não-duráveis

aqueles que se consomem na primeira ou nas primeiras utilizações, classificando-se

como perecíveis aqueles que demandam cuidados especiais de conservação, como,
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por  exemplo,  os  que  precisam  ficar  em  geladeiras.  Basicamente,  os  produtos  e

serviços  apresentam  três  fases:  a)  conservação;  b)  utilização;  c)  degradação.  E

consideradas as peculiaridades de cada um, eles possuem uma vida útil inexorável,

circunstância que traz implicações para a utilização segura pelos  consumidores e

para a justiça contratual sob o ponto de vista econômico. Ou seja, nesta conjuntura, a

importância do estabelecimento e respeito adequado do prazo de validade implica em

duas órbitas merecedoras de atenção, no caso, o cuidado com a saúde e segurança

do consumidor e a proteção de seus interesses econômicos.

No que concerne à órbita da saúde e segurança dos consumidores, primeiramente

cabe ao fornecedor analisar cientificamente os bens que deseja colocar no mercado,

informando corretamente  ao  consumidor  sobre o prazo de validade,  evitando que

riscos  inerentes  (aceitáveis)  se  transformem  em  eventos  danosos  (inaceitáveis).

Assim, quando ele estabelece um prazo longo em demasia põe em risco a saúde e

segurança do consumidor e nem mesmo uma perícia comprovando que o produto

ainda está em bom estado, pode isentá-lo de responder nas situações de exposição

e/ou comercialização após o vencimento do prazo de validade, pois se trata de dever

formal  positivado  e  inafastável.  Entretanto,  apesar  de  quase  duas  décadas  de

vigência do CDC, este continua a ser um contexto problemático. Há fornecedores que

nem  mesmo  conhecem  bem  seus  produtos  e  serviços,  requisito  basilar  para

estabelecer o prazo de validade adequado, principalmente tratando-se de perecíveis.

Há outros que por interesses pouco recomendáveis, não informam ou informam de

forma  lacunosa  (errônea  ou  incompleta)  até  que  momento  o  consumidor  poderá

utilizar  o  produto  ou  serviço  (independente  da  data  de  fabricação  que  não  é

obrigatório constar na embalagem).  Por exemplo: quanto aos produtos perecíveis,

poucos fornecedores tomam a precaução fundamental de informar detalhes como o

prazo  de  validade  antes  e  depois  da  abertura  da  embalagem,  conduta  que  as

empresas socialmente responsáveis devem seguir seja ou não obrigatório por norma

legal. É curial que enquanto a embalagem permanece lacrada a durabilidade é uma e

assim que o produto é aberto acelera-se sua deterioração. Outro aspecto descurado

em nosso país diz respeito à contaminação cruzada. Embora sejam os responsáveis

diretos  pela  qualidade  de  seus  produtos  e  serviços  e  pela  educação  dos
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consumidores para utilização correta deles, os fornecedores não costumam orientar

quanto à chamada contaminação cruzada. No caso, esclarecer para o consumidor

desde a  forma de armazenar  na  geladeira  ou  no  freezer  os  produtos  que esteja

consumindo aos poucos, até a questão do prazo de validade quando um produto

(com embalagem já aberta) tem contato com outro que tenha deterioração em prazo

mais curto. Explicando: cada ingrediente e cada produto têm um prazo de validade

próprio, mas quando ficam muito próximos (em contato) ou são juntados para formar

um  novo  produto  (por  exemplo:  uma  pizza  com  muitos  ingredientes),  devido  à

contaminação  cruzada,  pode  haver  alteração  para  menor  do  prazo  de  validade

anteriormente estabelecido. Estes são problemas sérios que as autoridades precisam

regrar  urgentemente  em  prol  da  proteção  da  segurança  alimentar  de  nossa

população.

No  que  refere  à  proteção  dos  interesses  econômicos  dos  consumidores,

igualmente, a fixação do prazo de validade é muito relevante. Observe-se que quem o

estabelece é o fornecedor e se ele escolhe uma data de validade mais exígua do que

o necessário, faz com que o consumidor possa ter perdas econômicas. Basta que o

consumidor não tenha conseguido consumir totalmente o produto até o prazo fixado

(o que pode ocorrer  devido  ao tamanho da embalagem ou o número elevado de

unidades), para que, receoso, opte por jogá-lo fora, indo novamente ao mercado para

gastar ao fazer nova aquisição. Desta forma, perde o consumidor e lucra o fornecedor

que acaba vendendo mais. Outro detalhe: induzido pelo falso prazo de validade que

expirou, o consumidor deixa de consumir e joga fora um produto em bom estado,

conduta incorreta, tanto sob o ponto de vista do consumo sustentável, quanto no que

concerne à proteção aos seus interesses econômicos.

Mesmo  recomendando-se  que  o  consumidor  observe  atentamente  o  prazo  de

validade dos produtos e serviços, acentue-se que é do fornecedor o encargo de fixá-

lo corretamente e tomar a precaução máxima para vê-lo respeitado, informando e

orientando adequadamente a todos os destinatários finais do fornecimento”.

Os estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios divulgam em larga

escala suas promoções, descontos e demais atrativos. Todavia, é muito comum que

os  produtos  comercializados  estejam  com o  prazo  de  validade  prestes  a  vencer.
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Assim, por diversas vezes, os mais idosos e até mesmo jovens menos experientes

acabam seduzidos pelos preços e condições apresentadas e no momento da compra

não percebem que o produto deverá ser consumido nos próximos dias, tendo em

vista o prazo de validade.

Isso gera um prejuízo e um desperdício desnecessário de alimentos, que podem e

devem ser evitados pelo poder público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.924/2012

Proíbe  a  venda  de  colírios  a  base  de  corticoide  ou  corticosteroide,  sem

apresentação de prescrição médica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização de colírios com corticoide ou corticosteroide

sem a receita médica em todo o território do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º - Os órgãos próprios do Poder Executivo, especialmente a Secretaria  de

Estado de Saúde, deverão atuar visando ao cumprimento do disposto no art. 1º desta

lei,  cabendo-lhes,  entre  outras  atribuições,  orientar  os  farmacêuticos e médicos  e

fiscalizar suas atuações.

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no art. 1º desta lei sujeitará o

infrator às penalidades que serão definidas pelo Poder Executivo em decreto próprio.

Art.  3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações  próprias  consignadas  no  orçamento  aos  órgãos  do  Poder  Executivo

incumbidos de seu cumprimento, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Ao contrário do que pensamos, os colírios não são tão inofensivos.

São remédios e, como todos eles, têm indicação certa. Quem abusa desses produtos

pode sofrer  com doenças graves, como glaucoma e até catarata  precoce.  Até os

usados para conjuntivite ou vermelhidão nos olhos têm riscos.
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Se a pessoa pinga um colírio com corticoide, vai se sentir bem, porque ele alivia os

incômodos. Mas o uso incorreto apressa a formação de catarata e aumenta a pressão

do olho, causando o glaucoma.

Quando foram desenvolvidos, em 1952, os medicamentos à base de corticoides ou

corticosteroides - hormônios produzidos quimicamente - ganharam o status de grande

descoberta,  por  causa de suas propriedades  anti-inflamatórias.  Eficazes,  eles  são

capazes  de curar  alergias  e dermatites  em questão de dias.  Três anos após sua

criação, os primeiros efeitos colaterais começaram a ser catalogados.

De  acordo  com  um  estudo  publicado  pelo  “Journal  American  Academy  of

Dermatology”,  nos  EUA,  o  mesmo mecanismo de  ação dos  remédios  à  base  de

corticoides responsável pela cura é também responsável pelos efeitos colaterais que

surgem pelo uso indevido, dentre eles acne, osteoporose, glaucoma e hipertensão.

O uso exagerado de colírios à base de corticoides, indicados para casos graves de

inflamação ocular  -  como a  conjuntivite  viral  -  pode  provocar  dependência  física,

intoxicação, infecções, glaucoma e, nos piores e não raros casos, perda parcial ou

total da visão.

Segundo  os  especialistas,  são  poucos  os  casos  de  inflamação  que  realmente

necessitam de colírios à base de corticoides. Eles dão conforto para os olhos irritados

e  agem inibindo  a  chegada de  células  de  defesa até  os  olhos.  Com as  defesas

naturais deprimidas, os olhos ficam muito mais suscetíveis a infecções. Na maioria

dos  casos,  não  têm  seu  uso  prescrito  pelos  oftalmologistas  por  mais  de  duas

semanas.

Para os estudiosos, são três os grandes males que esses colírios podem provocar.

O primeiro é a suscetibilidade às infecções. Se a pessoa usou o colírio por causa de

um desconforto, por exemplo, ela pode ficar com uma infecção.

O segundo é a dependência física. Os colírios à base de corticoides produzem um

bem-estar  artificial  porque se a pessoa pára de  usá-lo,  os  sintomas voltam ainda

piores. É o que se chama efeito rebote.

O terceiro, e mais grave, é o glaucoma, ou aumento da pressão intraocular.  Ele

acontece quando o colírio de corticoide é usado por muito tempo e também pode

levar à perda da visão. Total ou parcial, a cegueira ocorre com mais frequência em
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pessoas que já apresentavam alguma infecção por fungos ou herpes.

Apesar de causarem sensação de bem-estar em olhos irritados, os colírios à base

de  corticoides  não  são  insubstituíveis.  O  ideal  é  tentar  descobrir  a  causa  do

incômodo. Após feito o diagnóstico, o oftalmologista indicará um tipo específico de

colírio.

Por tratar de assunto relevante e propor uma medida de alto cunho social e que

repercutirá de modo satisfatório na saúde da população, conto com o apoio dos meus

nobres pares na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.925/2012

Dispõe sobre a confecção de carimbos e receituários para profissionais liberais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os profissionais médicos,  veterinários e odontólogos ficam obrigados a

apresentar documento autorizativo da respectiva categoria ao solicitarem a confecção

de carimbos e blocos de receituários.

§ 1º - No documento constarão os seguintes dados do profissional: nome, número

do registro no respectivo conselho profissional, número do registro no Cadastro de

Pessoas Físicas - CPF - e número da cédula de identidade.

§ 2º - O documento a que se refere o art. 1º deverá ser emitido em quatro vias.

§ 3º - A primeira via ficará retida no respectivo conselho profissional, e as demais

serão entregues ao requerente, sendo uma para seu arquivo pessoal, e duas, para a

empresa que executará o trabalho de confecção do carimbo ou receituário.

§ 4º - Ao término da execução do trabalho, a empresa manterá em seu arquivo uma

via do documento e devolverá a via restante ao conselho profissional  que o tiver

expedido até o quinto dia útil do mês subsequente.

Art.  2º  -  Nos  blocos  de  receituários  ou  outros  documentos  relacionados  às

atividades dos profissionais a que se refere o art. 1º deverão constar, além do número

do  registro  no  respectivo  conselho,  os  números  de  registro  dos  títulos  de

especialidades citados no documento.
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Art. 3º - A empresa que executa os serviços a que se refere esta lei fica obrigada a

se identificar  em todas as suas atividades  através de seu número de registro no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Art. 4º - Em caso de sinistro, roubo, transferência de propriedades para terceiros ou

qualquer  irregularidade  que  possa  dificultar  a  fiscalização  ou  em  caso  de

encerramento das atividades, fica a empresa obrigada a comunicar, no prazo máximo

de dez dias, o evento aos conselhos de profissionais liberais a que se refere esta lei.

Art. 5º - O não cumprimento do disposto nesta lei ensejará aos infratores multa no

valor de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – Em caso de descumprimento desta lei, o conselho profissional

respectivo encaminhará denúncia ao Ministério Público para que sejam tomadas as

medidas legais cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Denúncias  constantes  de  falsificação  de  carimbos  e  receituários

médicos são uma triste e perigosa rotina nos jornais de grande circulação, em todo o

território nacional.

A  utilização  criminosa  de  receituários  e  carimbos  falsos  pode  ter  graves

consequências  para  a  saúde  pública,  seja  na  utilização  de  medicamentos

inadequadamente  prescritos  ou  na  distribuição  gratuita  de  medicamentos  pelo

Sistema Único de Saúde, além dos prejuízos causados por falsos documentos.

Nesse contexto, entendemos ser necessária a apresentação desta proposta, a fim

de colaborarmos para elevar o nível de segurança e a valorização profissional dos

médicos,  veterinários  e  odontólogos  e  também  das  empresas  que  confeccionam

carimbos e receituários, por meio da identificação do solicitante e da manutenção de

registros sobre os serviços contratados.

Por  fim,  solicitamos especial  atenção para o estudo da matéria,  bem como sua

consequente aprovação.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.926/2012

Incorpora, na capacitação dos operadores segurança pública, matérias relativas aos

direitos e formas de abordagem das mulheres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  incorporadas  ao  portfólio  de  capacitação  de  operadores  de

segurança pública matérias específicas relativas aos direitos, ao atendimento e ao

acolhimento das mulheres.

Art.  2º - Esta lei  será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de um ano

após a data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: É inadmissível que as abordagens sejam feitas sem levar em conta a

realidade e as especificidades próprias das mulheres. As condições específicas das

mulheres  impõem  tratamento  diferenciado  e  não  discriminador  pelos  órgãos  e

operadores de segurança pública.  Sendo assim,  é preciso  que os operadores  de

segurança pública sejam preparados desde o início de sua formação profissional para

melhor atender a sociedade mineira, em especial as mulheres.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.927/2012

Dispõe sobre a proibição de contratação de serviços ou celebração de convênios e

parcerias pela administração pública direta e indireta estadual com pessoas jurídicas

que tenham sido condenadas por decisão colegiada sobre discriminação de gênero.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a celebração de contratos de serviços, convênios e parcerias

tanto  da  administração  direta  quanto  da  administração  indireta  do  Estado  com

empresas que tenham condenação judicial por discriminação de gênero.

Parágrafo único - A condenação judicial mencionada no “caput” refere-se a decisão

de órgão colegiado.



394
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Falar da construção de igualdade de gênero remete a um olhar para a

trajetória das mulheres, como elas foram se colocando na história, visto que por muito

tempo foram consideradas seres inferiores e incapazes. Para saírem da invisibilidade

e  do  espaço  considerado  secundário,  foi  e  é  preciso  muita  luta,  resistência  e

organização.

Nos  tempos atuais,  com pleno vigor  da força pelas  lutas  comportamentais,  que

tanto avançaram em reconhecimento e direitos, ainda existem aqueles indivíduos e

instituições que insistem no conservadorismo.

Para nós, a única medida de um ser humano é sua personalidade e as capacidades

individuais.

O projeto em tela visa reforçar o combate à discriminação, punindo as empresas

praticantes de atos de discriminação de gênero.

Portanto esperamos o apoio e a consequente aprovação desta colenda Casa ao

projeto de lei apresentado.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.928/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados

de Formiga e Região - Assipafor, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e

Aposentados de Formiga e Região - Assipafor -, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Doutor Viana

Justificação: A Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Formiga e

Região - Assipafor -, com sede no Município de Formiga, é uma entidade de direito
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privado  constituída  por  tempo  indeterminado,  sem  fins  lucrativos  e  de  caráter

organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional.

Essa importante Associação tem por objetivos prestar assistência social,  cultural,

esportiva,  educacional,  de  lazer  e  de  saúde;  defender  os  interesses  dos  idosos,

pensionistas  e  aposentados,  assim  como  do  cônjuge  remanescente,  dos

dependentes e dos beneficiários; pugnar, na forma da lei, pelos direitos e vantagens a

que fizerem jus os associados, entre outros objetivos.

- 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 2.929/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para Desenvolvimento da

Vila do Bueno - Ascodovib -, com sede no Município de Conselheiro Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  para

Desenvolvimento  da  Vila  do  Bueno  -  Ascodovib  -,  com  sede  no  Município  de

Conselheiro Pena.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

José Henrique

Justificação: A Associação Comunitária para Desenvolvimento da Vila do Bueno -

Ascodovib  -,  situada  na  Rua  Honório  Gomes  s.n.,  Vila  de  Bueno,  Município  de

Conselheiro Pena, se encontra em funcionamento há mais de 17 anos.

A Ascodovib é uma associação civil sem fins lucrativos ou econômicos e tem como

finalidade  promover,  apoiar,  coordenar  e  orientar  toda  iniciativa  visando  ao

desenvolvimento  social,  técnico,  econômico,  cultural,  educativo,  esportivo,  entre

muitas outras.

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

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.930/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Amigos  do  Petrovale,  com  sede  no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos do Petrovale, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda

Justificação: A Sociedade Amigos do Petrovale, com sede no Município de Betim,

foi  fundada  em  1º/12/2000.  É  uma  associação  sem  fins  econômicos,  de  caráter

assistencial, com duração por tempo indeterminado, conforme atesta o art. 1º do seu

estatuto. Pretende organizar os moradores de sua área de abrangência para compor

seu quadro social, bem como para defesa de seus direitos, assim como desenvolver

ações que visem à proteção e promoção da família, da maternidade, da infância, da

juventude e do idoso; ao incentivo às atividades de inclusão social e formação da

cidadania; ao incentivo e à organização de cooperativas e à proteção e promoção da

saúde.

A Sociedade encontra-se em pleno e regular funcionamento desde o ano de 2001,

cumprindo  suas  atividades  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades

assistenciais. Não remunera os seus membros e Diretores, que são pessoas idôneas,

conforme atesta a Prefeita Municipal de Betim, Maria do Carmo Lara Perpétuo.

As atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação, pagamento ou vantagem

(art.  37  do  estatuto).  A  instituição  não  distribuirá  lucros,  resultados,  dividendos,

bonificações,  participações  ou  parcela  de  seu  patrimônio  sob  nenhuma forma ou

pretexto (art. 38 do estatuto).

Em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição

congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional

de Assistência e/ou entidade pública.
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Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que são

atendidos os requisitos da Lei nº 12. 972, de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.931/2012

Declara de utilidade pública a Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de

Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Agremiação Atlética Xodó, com sede

no Município de Matozinhos.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda

Justificação: A Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de Matozinhos, é

entidade civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada. A Agremiação tem os

seguintes  objetivos:  promover  e  difundir  a  prática  de  atividades  desportivas,  de

recreação,  de  participação,  de  rendimento  e  de  lazer  no  Município  e  região,

especialmente  voltadas  para  crianças,  adolescentes,  jovens  e  idosos;  atuar  na

elaboração e  na  gestão  de projetos  incentivados  por  leis  municipais,  estaduais  e

federais; captar, elaborar e intermediar projetos desportivos nos termos do art. 2º de

seu estatuto.

A Agremiação Atlética Xodó, fundada em 1977, de caráter beneficente, encontra-se

em  funcionamento  regular  e  contínuo  há  mais  de  dois  anos,  cumprindo  suas

finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades na área esportiva.

As  atividades  dos  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  ou  mantenedores  bem

como as dos sócios são inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de

qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, salvo em caso de reembolso

de  despesas  com  passagens,  alimentação  e  hospedagem,  quando  a  serviço  da

agremiação, mediante apresentação de comprovantes.

Em  caso  de  dissolução  da  Agremiação,  os  bens  remanescentes,  legados  ou



398
____________________________________________________________________________

doações,  assim  como  eventuais  excedentes  financeiros  decorrentes  de  suas

atividades, serão destinados ao patrimônio de outra entidade desportiva congênere

registrada e declarada de utilidade pública em âmbito estadual, mediante decisão e

aprovação da Assembleia Geral.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que são

atendidos os requisitos da Lei nº 12. 972, de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.932/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  associação  Ministério  Móvel  de  Evangelismo

Alcançando Vidas, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  associação  Ministério  Móvel  de

Evangelismo Alcançando Vidas, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Liza Prado

Justificação:  O  Ministério  Móvel  de  Evangelismo  Alcançando  Vidas  é  uma

associação  de  natureza  beneficente,  com  a  finalidade  de  promover  bem-estar

espiritual,  moral  e  social,  assistência  social  para  a  minoria  e  os  excluídos,

combatendo a fome e a miséria através do desenvolvimento econômico, incentivando

cuidados com a educação e a saúde como meios para retirar da marginalidade os

dependentes  químicos.  Promove  estágios  e  cursos  profissionalizantes,  além  de

incentivar a criação de creches, lar para idosos, programas de apoio à mulher e à

criança,  tudo  pautado  pelos  princípios  da  moralidade,  legalidade,  publicidade,

economicidade e impessoalidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. Assim, conto com o

apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.933/2012

Dispõe sobre a assistência técnica de produtos comprados no exterior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  multinacionais  com  filiais  no  território  nacional

obrigadas  a  oferecer  assistência  técnica  aos  consumidores  que  adquiram

mercadorias de sua marca em território estrangeiro.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, consideram-se empresas multinacionais as

empresas  da mesma marca ou conglomerado econômico que  possuam filiais  em

diversos países.

Art. 2º - A assistência técnica deverá ser prestada aos produtos duráveis ou não

duráveis que apresentarem vícios, devendo ser observado, ainda, o prazo de garantia

do produto.

Art. 3º - No reparo do produto pela assistência técnica deverão ser observados os

procedimentos e prazos estabelecidos na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

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

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

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Délio Malheiros

Justificação:  Nas  últimas  décadas,  o  turismo  internacional  tem  sido  bastante

utilizado, em especial pelos mineiros. E o objetivo das viagens internacionais já não é

apenas  conhecer  ou  revisitar  determinado  país,  mas  também  fazer  compras  de

produtos, sejam eles duráveis ou não.

O problema está justamente nesse tipo de comércio, já que os produtos comprados

no  exterior  não  recebem  das  empresas  aqui  sediadas  garantia  no  Brasil,  sob  a

alegação  de que o  produto  não  foi  por  eles  comercializados  e  que o  Código  de

Defesa do Consumidor somente prevê a garantia de produtos vendidos em território
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nacional, seja por um importador, seja por uma loja.

Por  outro  lado,  o  do  consumidor,  esse  na maioria  das  vezes  opta  por  adquirir

mercadorias de marcas internacionalizadas, já comercializadas no Brasil, em razão

de uma explicação muito simples: tem mais segurança na compra por conhecer a

fabricante. Não é demais dizer que isso pode ocasionar, inclusive, uma expectativa de

que, havendo algum problema técnico, este poderá ser solucionado em seu próprio

país.

Sabe-se que no Brasil, em especial em Minas Gerais, ainda não há uma legislação

que  discipline  as  compras  feitas  no  exterior.  Por  esse  motivo,  alguns  desses

impasses  têm  sido  resolvidos  pelo  Poder  Judiciário,  que  reiteradamente  vem

entendendo ser de responsabilidade da empresa multinacional o reparo do bem. A

título de exemplo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é cristalina:

“Direito  do  consumidor.  Filmadora  adquirida  no  exterior.  Defeito  da  mercadoria.

Responsabilidade da empresa nacional da mesma marca ("Panasonic").  Economia

globalizada.  Propaganda.  Proteção  ao  consumidor.  Peculiaridades  da  espécie.

Situações a ponderar nos casos concretos. Nulidade do acórdão estadual rejeitada,

porque suficientemente fundamentado. Recurso conhecido e provido no mérito, por

maioria.

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece

a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem

maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações

jurídicas,  dimensionando-se,  inclusive,  o  fator  risco,  inerente  à competitividade do

comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em

que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem

falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte

mercado consumidor que representa o nosso País.

II  -  O  mercado  consumidor,  não  há  como  negar,  vê-se  hoje  "bombardeado"

diuturnamente por  intensa e hábil  propaganda,  a induzir  a  aquisição de produtos,

notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta

diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

III  -  Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas,
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incumbe-lhes responder  também pelas  deficiências  dos  produtos que anunciam e

comercializam,  não  sendo  razoável  destinar-se  ao  consumidor  as  consequências

negativas  dos  negócios  envolvendo  objetos  defeituosos  [...]”  Superior  Tribunal  de

Justiça. Recurso Especial nº 63981/SP. Data da publicação 20/11/2000.

Nessa linha,  é  inadmissível  que marcas  mundialmente conhecidas,  que tenham

filiais  no  Brasil,  se  beneficiem  com  a  ausência  de  uma  legislação  que  as

responsabilize  no  tocante  à  reparação  dos  produtos  adquiridos.  Até  porque  o

consumidor  tem  expectativa  de  que  receberá,  aqui  no  Brasil,  um  tratamento

condizente com a força da  empresa multinacional.  Afinal,  no produto,  o  que vem

estampado é tão somente a marca, a mesma existente no seu país de origem.

Não só defender o legítimo direito do consumidor, mas também impedir o acúmulo

de ações no Poder Judiciário, são o propósito deste projeto. Quanto a sua viabilidade

jurídica,  importante  mencionar  que  dispõe  sobre  conteúdo  que  diz  respeito  ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal, conforme dispõe o art. 24 da Constituição da República.

Assim sendo, não existe nenhuma restrição de ordem constitucional ou legal ao

trâmite do projeto, sendo certo que a sua aprovação trará enormes benefícios aos

consumidores mineiros que adquirem mercadorias no mercado exterior, mas que se

sentem  desamparados  quando  precisam de  assistência  técnica  para  o  reparo  do

produto comprado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.934/2012

Declara de utilidade pública a Creche Infantil  Os Três Porquinhos, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Infantil Os Três Porquinhos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.
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Antônio Júlio

Justificação:  A  Creche  Infantil  Os  Três  Porquinhos  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos,  de  duração  indeterminada,  com  sede  e  foro  no  Município  de  Belo

Horizonte.

Fundada  há  mais  de  um  ano,  a  referida  creche  está  em  pleno  e  regular

funcionamento, cumprindo as suas finalidades estatutárias e sociais especialmente

no que se refere a promoção da primeira etapa da educação básica, em consonância

com as diretrizes do Plano Nacional de Educação.

Por sua importância e por atender os 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.935/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Ama  Pangeia  –  Amigos  do  Meio

Ambiente, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ama Pangeia - Amigos do

Meio Ambiente, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2012.

Antônio Júlio

Justificação:  A Associação  Ama  Pangeia  –  Amigos  do  Meio  Ambiente  é  uma

entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro no Município

de Pará de Minas.

Fundada há mais de um ano, a Associação está em pleno e regular funcionamento,

cumprindo as suas finalidades estatutárias e sociais, especialmente no que se refere

a defesa e preservação do meio ambiente. Para a consecução dos seus objetivos, a

entidade poderá celebrar convênios com instituições públicas e privadas, visando ao

recebimento de recursos financeiros e materiais, que serão destinados integralmente
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aos fins a que se destina.

Por sua importância e por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que

dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, contamos com a anuência

dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.585/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para

o asfaltamento da EM-090, que liga o Município de Araújos à BR-262.

Nº  2.586/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

alargamento da passagem de veículos sob a linha férrea localizada no encontro da

Avenida Tereza Cristina com a Avenida do Canal, no Barreiro.

Nº  2.587/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

instalação de corrimão na escadaria do último quarteirão da Rua Queops, que dá

acesso à Avenida Tereza Cristina. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.588/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de São Sebastião da Bela Vista pelo 49º

aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.589/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Faculdade  de  Direito  da  UFMG  por  seu  120º

aniversário.

Nº  2.590/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Unimontes pelos 50 anos de sua fundação. (- Distribuídos

à Comissão de Educação.)

Nº 2.591/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Mônica Miranda, jornalista, por sua posse na Presidência

da  Associação  Brasileira  Comunitária  para  Prevenção  ao  Abuso  de  Drogas.  (-  À
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Comissão de Saúde.)

Nº 2.592/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira, jornalista, pelo lançamento do livro

"Minha palavra". (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.593/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  OAB-MG por  seu  80º  aniversário.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Nº  2.594/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual da Mulher pedido de providências

para o estabelecimento de metodologia para a elaboração do Orçamento Mulher, com

vistas  a  subsidiar  o  monitoramento  dos  recursos  a  ser  alocados  nas  ações

orçamentárias para a promoção e a proteção dos direitos da mulher no Estado. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 2.595/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Vale  pelos  excelentes  resultados  socioeconômicos

alcançados em 2011. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.596/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a realização de

obras de melhorias de pontos críticos na Rodovia MG-760, que liga os Municípios de

Timóteo e São José do Goiabal, passando pelo Distrito de Cava Grande e o Parque

Estadual do Rio Doce, no Município de Marliéria. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.597/2012,  do  Deputado  Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Juizado  da  Infância  e  da  Juventude,  ao  Ministério  Público,  à

Delegacia de Mulheres e ao Conselho Regional de Medicina as notas taquigráficas do

seu pronunciamento na 9º Reunião Ordinária desta Casa. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  2.598/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para a agilização da mudança da sede da 16ª Delegacia do Município

de  Uberlândia  em  função  da  precariedade  de  suas  instalações.  (-  Semelhante
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proposição foi  apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.  Anexe-se ao

Requerimento nº 2.430/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  2.599/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  da

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as  medidas  protetivas

ofertadas a crianças e adolescentes vítimas de violência relativamente aos aspectos

que menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.600/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

manifestada  solidariedade  aos Promotores de  Justiça  Lais  Maria  Costa  Silveira  e

André Luiz Garcia de Pinho juntamente com sua esposa,  Lorenza Maria Silva de

Pinho, vítimas de inúmeras ameaças e atentados contra suas vidas.

Nº  2.601/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidente  da  República  e  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de

providências  para  a  criação  de  cargos  de  Defensor  Público  Federal  e  da

correspondente  carreira de  apoio  a esses cargos,  visando ao aproveitamento dos

aprovados no 4º Concurso de Defensor Público da União.

Nº  2.602/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da PMMG, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e

à Ouvidoria de Polícia do Estado pedido de providências para apuração de incidentes

envolvendo policiais militares e civis na madrugada de 20/2/2012, em Janaúba, e da

conduta  do  Cap.  PM Geovane Rodrigues  de  Oliveira  e dos  demais  militares  que

participaram  da  ação,  bem  como  para  o  afastamento  cautelar  do  citado  oficial,

enquanto durar a apuração.

Nº  2.603/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e à Secretaria de Defesa Social pedido

de providências para proteção dos Promotores de Justiça Lais Maria Costa Silveira e

André  Luiz  Garcia  de  Pinho  e  de  suas  famílias,  em  decorrência  dos  atentados

sofridos, e seja encaminhado à referida Secretaria pedido de providências com vistas

a que colabore para a rápida apuração dos citados atentados.

Nº  2.604/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao  Ministério  Público  pedido  de
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providências  para apuração de denúncias  de  detentos  do  Complexo Penitenciário

Nelson Hungria, em Contagem, relativas a falta de assistência médica e odontológica

e a outros problemas que menciona.

Nº  2.605/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

colocado em disponibilidade cautelar o Ten.-Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca,

Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Teófilo Otoni.

Nº  2.606/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência da Polícia Federal  em Minas Gerais pedido de

providências para averiguar se o serviço de vigilância no Bairro Boa Vista, em Belo

Horizonte,  está  em  conformidade  com  a  legislação  e  cópia  de  correspondência

relativa ao caso.

Nº  2.607/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando de Policiamento da Capital pedido de providências para

que a companhia com circunscrição no Bairro Boa Vista identifique as empresas ou

pessoas que estão atuando como vigilantes e desenvolva junto aos moradores desse

bairro o programa Vizinhos Protegidos.

Nº  2.608/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a adequada iluminação das ruas

do  Município  de  Caeté,  conforme  já  solicitado  por  meio  do  Requerimento  nº

2.172/2011, dessa Comissão.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa requerimentos  da  Comissão  Especial  da

Dívida Pública, das Comissões de Transporte (2), de Assuntos Municipais, de Defesa

do  Consumidor,  de  Participação  Popular  (2)  e  de  Direitos  Humanos  (2),  das

Deputadas Rosângela Reis, Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira e Maria

Tereza Lara e dos Deputados Durval Ângelo, Carlin Moura, Antônio Carlos Arantes

(3), Gustavo Valadares, Neilando Pimenta e Fred Costa, Celinho do Sinttrocel, Carlos

Mosconi, João Leite, Luiz Carlos Miranda e outros, Vanderlei Miranda e Luiz Carlos

Miranda.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Minas e
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Energia  e  de  Segurança Pública  e dos Deputados  Antônio Carlos  Arantes,  Inácio

Franco, Bosco, Bonifácio Mourão e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, com

satisfação  retornamos  à  Assembleia  Legislativa,  neste  ano  de  2012.  Poderemos

relembrar algumas falas nossas no Parlamento, nas comissões e algumas denúncias

que fizemos,  umas mais recentes,  outras, mais antigas.  Algumas vezes, a própria

base do governo entende o  recado que mandamos,  mas nenhuma providência  é

tomada, a não ser quando acontecem coisas mais agressivas, as quais a imprensa

passa a divulgar. Só para relembrar, cito o caso do IEF, lembrado aqui pelo Deputado

Jayro  Lessa  e  depois  pelo  Deputado  Antônio  Carlos  Andrada,  mostrando  o  que

estava acontecendo no sistema do IEF. Chegou o momento em que as coisas vieram

à tona, e houve até a prisão de um dos Diretores do órgão.

Houve a greve dos professores, que foi uma das questões que mais me assustou

no Parlamento. As informações da gravidade do problema que vivemos nos quatro

meses de greve não chegavam ao Governador Antonio Anastasia. O problema foi

seriíssimo, muito mais sério do que podemos imaginar e falar. Disse ao Governador

que ninguém se lembraria da Renata Vilhena e da Gazzola, Secretária que estava à

frente das conversas; todo o mundo se lembrará do Governador. Ele foi o que mais

sangrou nessa greve. A maioria de nós insistia em achar que não estava acontecendo

nada, que aquilo era uma coisa normal.

Mas o que mais me assusta - e hoje fico feliz de estar aqui para relembrar - refere-

se à segurança pública do Estado. Em 2004 a Polícia Militar mineira colocou viaturas

nas avenidas,  nas ruas,  sei  lá  onde foi.  Tenho apenas informações corretas, pois

filmamos. Aliás, contamos com a imprensa desta Assembleia Legislativa. No Viaduto

Santa Tereza, região da Floresta, a Polícia Militar colocou uma viatura sem motor,

sem  gasolina,  sem  nada,  apenas  a  carcaça,  com  uns  cones,  para  mostrar  à

população que ali  havia uma “blitz”.  Na verdade,  os bandidos estavam praticando

assaltos  na  região  e  se  escondiam  no  carro  da  polícia.  Como  denunciamos,

imediatamente a polícia fez essa revisão.
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De uns 10 dias para cá, estamos vendo a imprensa de Minas - parece que ela

começa a libertar-se da mordaça e da censura que lhe foram impostas - noticiar a

maquiagem nos números da segurança pública. Um órgão de imprensa de Minas

Gerais,  a Rádio Itatiaia -  vou dar nome para não ficar falando sem nomes -,  tem

noticiado os absurdos das informações que lá chegam quanto à segurança pública.

Dizem que as viaturas estão proibidas de rodar porque não têm gasolina.

Agora a polícia para o carro em algum lugar e anda a pé. Olha a que ponto chegou

a situação. Aqui tenho uma fotografia tirada hoje de manhã, na Praça Rio Branco,

perto da Rodoviária: uma viatura sem nenhum policial por perto. Parece, Deputado

Jayro, que estamos voltando a seis ou sete anos atrás. Disse o repórter que a ordem

é parar as viaturas, porque não há gasolina, e o policial andar a pé. Olha a que ponto

chega a segurança de Minas Gerais, sem contar com a maquiagem da violência em

Minas Gerais.

Tenho denunciado essa situação desde 2007, quando a Polícia Militar, não sei por

ordem  de  quem,  começou  a  maquiar  os  números,  principalmente  os  dos  crimes

violentos. Eu não sei quem pensou essa ideia fantástica. O governo federal não vai

destinar  dinheiro  a  Minas  Gerais  por  causa  da  propaganda  que  o  governo  está

fazendo:  aqui  não  tem  violência;  o  governo  abriu  não  sei  quantas  mil  vagas  no

sistema penitenciário; resolveu isto ou aquilo, e a segurança pública em Minas Gerais

está às mil maravilhas. Então, o governo federal vai cuidar de outros Estados que

estão com outros problemas. Minas Gerais não tem problemas, portanto, não precisa

de dinheiro.

Agora, infelizmente, Deputado Rogério Correia - digo infelizmente porque não faço

isso com muita alegria,  falo com tristeza, pois queríamos que Minas Gerais fosse

diferente, um Estado da realidade, e não, apenas da mídia -, quantas coisas estamos

vendo  acontecer  por  falta  de  planejamento;  quanta  irresponsabilidade  de

planejamento. Cito a Cidade Administrativa, a Cristiano Machado, a Antônio Carlos, a

D. Pedro II, o Estádio Independência e outros. É dinheiro jogado fora. Planejaram e

não fizeram um projeto construtivo.  Agora estão fazendo reformas com o dinheiro

público,  pagando  talvez  30%,  40%  ou  até  50%  mais  que  o  valor  orçado  para

resolverem problemas causados pela falta de planejamento.



409
____________________________________________________________________________

A questão da segurança pública também foi falta ou excesso de planejamento. O

Sapori  disse  com  muita  clareza  que,  quando  o  governo  fez  o  planejamento  da

segurança pública, copiou os modelos mais importantes do mundo, como o de Nova

Iorque  e  o  do  Canadá.  Poderia  ter  dado  certo,  se  o  governo  não  começasse  a

inventar regras.

O  critério  de  resultados  foi  um  grande  erro.  A polícia  começou  a  maquiar  os

números para maquiar os resultados. E deu no que deu. Deputado Gilberto Abramo,

olha que planejamento  fantástico:  o  governo determinou que na  minha região  só

poderia haver 10 homicídios por ano. Se alguém quiser matar o 11º, tem de pedir

autorização: “Estou precisando matar um ali. Podem me autorizar?”. Isso não existe,

não se pode planejar quantas pessoas podem ser assassinadas, vítimas de crimes

violentos, passionais.  O governo não consegue fazer esse planejamento. O que é

preciso é planejar uma boa segurança pública, com uma polícia ativa, que esteja na

rua para combater os crimes violentos. E, quando se determina que só pode haver 10

homicídios,  ao  chegar  no  nono,  começam  a  maquiar.  Se a  PM não  maquiar,  os

policiais passam a ter problemas com o governo e com a própria corporação: não têm

acesso à carreira e ao prêmio de produtividade. Para não perder esses direitos, são

obrigados  a  fazer  a  maquiagem.  E  não  adianta  o  governo  falar  que  não  há

maquiagem, porque há,  mesmo. Um Coronel,  cujo nome estou tentando levantar,

denunciou na Comissão que a polícia estava tendo dificuldade com disciplina porque

alguns policiais não aceitavam mudar a ocorrência. E havia ordem de seus superiores

mandando-os  mudar,  mas  eles  diziam  que  não  o  fariam.  E  começou  a  haver

problemas com disciplina dentro das corporações, para atender a esse capricho, que

não sei de quem.

Estou falando sobre segurança pública e não cheguei às penitenciárias. Sempre

que falamos sobre isso, dizem: “Minas tinha 16 mil vagas nas penitenciárias e agora

tem 26 mil; Minas construiu não sei quantos presídios”. Não é verdade! Gosto muito

de citar a minha cidade, porque ela é um exemplo vivo de tudo o que acontece no

Estado. Temos lá uma penitenciária, Rogério, construída para 200 presos. De uma

hora para outra, passaram para 400 presos e não construíram um metro de área.

Hoje deve haver cinco, seis presos em cada cela. A penitenciária foi construída para
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atender a 200 presos; passou para 400, o que não era tanto problema, mas hoje está

com 600 presos.  E o  governo insiste em dizer  que investiu  muito em segurança

pública,  em  penitenciárias,  que  abriu  muitas  vagas,  que  não  sei  o  quê...  Mas  a

realidade é totalmente outra.

Vemos em todos os jornais:  “Governo proíbe polícia  de  divulgar  dados  sobre a

violência”. Não sou eu quem está falando. Está tudo escrito, as informações constam

no memorando. Depois, o governo recua e diz que houve mal-entendido. “Homicídios

aumentam 10% em Belo Horizonte.” Na verdade, não são 10%. Já disse aqui várias

vezes,  Deputado  Adelmo,  que  dois  órgãos  estavam  mentindo:  a  imprensa,  que

divulga cinco, seis, sete homicídios por dia, e o governo, que diz que não há mortes.

Os números não estão batendo. O governo diz que os homicídios diminuíram, mas a

Rádio  Itatiaia  e  a  Record,  que  hoje  tem  um  programa que  fala  do  cotidiano  da

população, especialmente da Região Metropolitana, noticiam no mínimo cinco mortes

por dia.

O governo fala que não há, que diminuiu, mas, depois de algum tempo, passou a

aceitar  que houve o aumento de 10%. Como diminuíram os índices, em números

reais, isso deve ser mais ou menos uns 200% a mais. Ora, o que está havendo? Os

Deputados  que  nos  ouvem  têm  de  entender  como o  governo  está  fazendo.  Por

exemplo,  no  final  de  semana,  em Pará  de  Minas,  houve  dois  homicídios:  um foi

evidente: um sujeito esfaqueou outro. Quanto ao segundo, um camarada foi achado

morto,  foi  assassinado.  Na estatística  de  homicídios,  não entra  o  que foi  achado

morto:  ele vai  entrar  na estatística de cadáveres encontrados na mata.  Então,  de

acordo com esses dados, se a pessoa não morrer no local e se a polícia não chegar

na hora,  ela será conduzida ao João XXIII  ou a outro hospital  qualquer,  podendo

morrer depois.  Assim, o caso será de lesão corporal seguida de morte...  Quem o

governo pensa que está enganando?...

Falamos do planejamento  do governo,  mas até  acredito que o Governador  não

saiba que isso poderia ser mudado. É preciso mostrar à União, que hoje fica com

70% da arrecadação, que o problema é sério: se está tudo bem, não há dinheiro...

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio,  gostaria  de

complementar o que foi dito, com uma frase que o Dr. Sapori disse em reunião das
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Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos. E V. Exa. estava lá, quando

discutimos o problema da segurança pública em Minas. O Prof. Sapori é especialista

no assunto. Aliás, na época do Governador Aécio Neves, ele foi adjunto na área de

segurança  pública,  na  Defesa  Social.  Afirmou  categoricamente  que  a  segurança

pública em Minas está falida e sugeriu que se realize uma auditoria  externa para

verificação  dos  dados  sobre  violência  em  Minas  Gerais.  Infelizmente,  a  reunião

terminou sem a aprovação do requerimento, assinado por nós, em que se solicitava a

realização da auditoria externa. Quero insistir em que o governo do Estado precisa

fazê-la. Os dados apresentados pelo governo já não são confiáveis. A população já

não  confia  nos  dados.  Ficar  durante  um  ano  sem  divulgar  estatísticas  sobre

homicídios  que  ocorrem  no  Estado,  enquanto  outros  Estados  as  divulgam

diariamente, é realmente inadmissível. Não acreditaremos em nada, enquanto não

houver auditoria externa.

Deputado Antônio Júlio, gostaria de complementar o que V. Exa. disse, insistindo na

auditoria  externa, que deve ser realizada, para que tenhamos consciência do que

realmente está ocorrendo na área da segurança pública.

Também solicitei audiência pública para tratar a questão dos presídios. Pedirei ao

Deputado Durval Ângelo, na Comissão de Direitos Humanos, que a realize o mais

rápido possível.

Por fim, gostaria de convidar V. Exa. para participar amanhã da reunião sobre o piso

dos  professores  e  os  problemas  na  escola.  Solicitei  que a  Comissão  de  Direitos

Humanos  participasse  por  um  motivo  muito  simples:  os  professores  estão

desesperados nas escolas, vivendo uma repressão enorme por causa do movimento

que  fizeram  no  ano  passado.  As  escolas  não  estão  pacificadas,  pelo  contrário.

Amanhã teremos um quadro real das escolas em Minas, e não o que foi pintado pela

atriz  na  Rede  Globo  e  nas  demais  emissoras  de  televisão,  paga  com  verba  de

publicidade do governo. Teremos amanhã uma amostra da realidade das escolas, e

ela não é boa, como afirmou o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Rogério Correia, Minas Gerais regrediu 40

anos em termos de educação. Voltaram as salas multisseriadas, em que apenas um

professor dá aula para três ou quatro séries seguidas. Quando fui Prefeito, havia isso.
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Aliás, foi a primeira coisa a que dei fim. Na verdade, eu punha um professor para dar

aula apenas para dois alunos,  não aceitava salas multisseriadas. Agora,  vemos o

governo voltar ao estilo de salas multisseriadas.

Sr. Presidente, gostaria de encerrar meu discurso dizendo que essa é a fotografia

que  conseguimos  hoje,  que  vem  confirmar  as  denúncias  veiculadas  pela  Rádio

Itatiaia de que o policiamento de Belo Horizonte está sem gasolina. Foi dada uma

ordem hoje, pela manhã, e a polícia estará a pé. Mais uma vez, os policiais irão para

o sacrifício de fazer a pé a segurança de Belo Horizonte.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  ilustres  Deputadas  e  Deputados,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Quero reafirmar o convite para uma visita pública que a Comissão de Educação

fará na quinta-feira, Dia Internacional  da Mulher,  às 10 horas,  à Escola Municipal

Maria Silva Lucas, no Bairro Novo Progresso, na região do Ressaca, em Contagem.

Essa  escola  é  mais  conhecida  como Caic  Laguna.  O  propósito  dessa  visita,  Sr.

Presidente,  é  verificar  uma  situação  inaceitável  que  tem  ocorrido  desde  o  ano

passado: a violência na escola e contra a escola. Todo o Brasil acompanhou, no ano

passado, a triste cena de a Diretora dessa escola ser agredida a pontapés por um ex-

aluno.  Recentemente,  no  feriado  de  Carnaval,  a  escola  foi  novamente  invadida,

depredada, pichada.

Nós,  da  Comissão  de  Educação,  estamos  muito  preocupados  com  a  situação.

Realizou-se  nesta  Casa,  no  ano  passado,  um  seminário  legislativo  de  grande

repercussão, com o tema “da prevenção da violência nas escolas, por uma cultura de

paz”. Na oportunidade, discutiu-se a questão da violência e apontaram-se algumas

políticas públicas fundamentais: a prevenção, com a presença constante da Polícia

Militar  e  da  Guarda  Municipal;  e  a  promoção  de  melhor  ambiente  escolar.

Obviamente,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  isso  depende  da  convergência  de

políticas de governo, convergência que passa pelo governo municipal, por se tratar de

escola municipal, pelo governo estadual e pelo governo federal.

Visitaremos  a  escola  para  conhecer  sua  realidade,  para  continuar  chamando a
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atenção da sociedade sobre a questão. Não podemos compactuar com depredação

de escola, invasão de escola, agressão a profissional da educação, a professor, a

Diretor.  São  violências  abomináveis,  porque  agridem  a  própria  sociedade,  a  boa

convivência entre seres humanos.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado Carlin Moura, neste

aparte quero rapidamente dizer que o tema que V. Exa. leva a essa tribuna é de suma

importância.  Temos  percebido  que,  ao  longo  do  tempo,  os  valores  estão  se

invertendo. Até mesmo a autoridade do professor, que um dia existiu, desapareceu

completamente.

Hoje se fala muito em “bullying” nas escolas. Muitos de nós sofremos “bullying” sem

saber, na verdade, que aquilo era “bullying”. Mas o que percebo é que pouco se fala

da violência sofrida pelos professores, que são assassinados, agredidos - há matérias

e reportagens para mostrar isso.

Outro dia vi uma charge, nobre Deputado, e é exatamente ela que me motivou a

fazer esse aparte. Creio que V. Exa. deve tê-la visto, pois saiu recentemente num dos

nossos jornais. Ela mostrava uma cena em que os pais, diante do filho, apontavam-

lhe o boletim. De forma muito enérgica cobravam do filho, dizendo-lhe: “Que nota é

esta?”. O quadro seguinte mostra os mesmos pais, com o filho atrás, sorrindo. O pai

aponta o boletim para o professor e pergunta-lhe: “Que nota é esta?”.

Somos de um período escolar bem diferente - eu, naturalmente, por ter nascido

antes de V. Exa. Naquela época não existia a figura do disciplinário, essa estrutura

dentro da escola para cuidar das questões de indisciplina. Quando a professora dizia

a qualquer aluno que fosse para a sala da Diretora - e uso aqui a expressão literal -,

fazíamos xixi na roupa de medo, porque sabíamos que a Diretora chamaria a nossa

atenção. Hoje as coisas se inverteram a ponto de vermos recentemente um comercial

de televisão que retrata a dura realidade de que alguma coisa está errada na relação

aluno-professor.  Nesse  comercial,  o  professor  acorda  pela  manhã  com  medo,

preparando-se para a escola. Um aluno também está se preparando, pega um soco-

inglês e coloca na mão. Um professor está na porta esperando os alunos, quando

esse aluno chega e, com um gesto, ameaça o professor, que se encolhe todo.

Então, essa é uma realidade que está a nossos olhos e precisa ser mudada. O
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professor  precisa  recuperar  a  autoridade  que  tinha.  Não  estou  falando  de

autoritarismo, não, mas a autoridade que tinha de falar e o aluno ouvir, de exercer

realmente a função de mestre sob todos os aspectos. Hoje, infelizmente, quando se

tem de resolver um problema, disca-se para o número 190. Chegamos, assim, ao

absurdo nessa questão.

Peço desculpa a V. Exa. por ter tomado um pouco mais do seu tempo neste aparte,

mas concluo dizendo que concordo “ipsis litteris” com o que V. Exa. está expondo

nessa tribuna a respeito de tema tão sério.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputado Vanderlei Miranda, o aparte de V. Exa.

é altamente pertinente e contribui muito com o tema, pois aprofunda o debate, que é

fundamental.

Às vezes, confundimos alguns valores fundamentais, como a construção de uma

escola democrática, do diálogo, da convivência pacífica que todos defendemos, e

esquecemo-nos de preservar a autoridade da escola, do professor, do Diretor. Isso

está sendo colocado em segundo plano. Não podemos, pois, abrir mão disso. Assim,

restabelecer a autoridade da escola é fundamental,  bem como a do professor, do

servidor, do trabalhador da educação.

V. Exa. mencionava a propaganda veiculada pelo sindicato dos professores da rede

particular.  Ela,  aliás,  se fundamenta  numa pesquisa que o  Sinpro-MG,  que fez a

propaganda, havia feito sobre as consequências da violência na escola e do excesso

de pressão que esse profissional sofre. O professor hoje é um dos profissionais que

mais é vítima de um mal da contemporaneidade, chamado crise de burnout. É uma

doença parecida com a síndrome do pânico.  A tradução seria queimar  a cabeça,

fósforo queimado. Os profissionais da educação estão sob tanta pressão que ficam

estressados, com medo, apavorados, com pânico e não conseguem mais trabalhar

em função do pavor, às vezes, do ambiente escolar.

O que é mais grave, Deputado Vanderlei Miranda, é que às vezes há omissão do

poder público. No caso concreto da Escola Municipal Maria Silva Lucas, a Diretora

aqui esteve, fez vários pedidos, entre eles à Secretaria Municipal de Educação para

que se melhorassem as condições de segurança, pois a escola fica muito exposta,

que se reformasse o muro, que houvesse a presença da Guarda Municipal. Enfim,
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que se tomassem alguns procedimentos para essa melhora. Mas, infelizmente, pouca

coisa se fez. A Diretora precisou do acompanhamento permanente da Polícia Militar

para sua segurança pessoal, mas a escola continua exposta.

Quer dizer, precisamos de políticas públicas que visem não só à proteção, com a

presença da segurança, mas também à criação de um ambiente mais agradável, com

melhores  condições  de  trabalho  para  os  profissionais.  É  uma  situação  que  nos

preocupa muito e a propósito da qual os Poderes constituídos e a sociedade como

um todo precisam urgentemente tomar providências. Não podemos compactuar com

isso e  não vamos aceitar  que se repita.  A agressão à escola  é uma agressão à

sociedade, e não vamos titubear nessa questão.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Quero  cumprimentar  o  ilustre

companheiro  Deputado  Carlin  Moura,  sempre  muito  lúcido  e  ponderado  em  suas

observações. De certa forma, V. Exa. tem razão ao dizer que temos de cobrar do

poder público uma atitude em relação à escola, que, em especial, é um ambiente que

precisamos preservar. Mas quero dizer,  ilustre companheiro, que temos hoje outra

face  de  responsabilidades.  Todos  os  que  estamos  neste  Plenário  -  Deputados,

assessores  etc.  -  e  os  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  temos  de

compreender que estamos vivendo um momento de grave crise na família. É uma

grave crise do controle social informal, feito principalmente e de forma mais eficaz

pela família. Assistimos hoje a adolescentes em geral agirem impunemente dentro de

casa - lembrando que a formação começa dentro de casa - sem que o pai ou a mãe

tenham preocupação em exercer esse controle,  esse ensinamento aos filhos que,

normalmente, leva duas décadas. Em geral, os pais passam duas décadas dizendo o

que pode e o que não pode ser feito e transmitindo ao filho os seus valores.

Mas o que está acontecendo hoje é o total esfacelamento da família, com a falta de

controle. Por parte dos filhos, observa-se a desobediência àquela principal forma de

controle social, que é o controle informal chamado família. Isso deságua na escola. A

consequência da falta de controle e da extrema liberdade que pai e mãe estão dando

a seus filhos deságua no colo dos professores, das professoras e seus auxiliares

dentro da escola. Assim, estamos vivendo uma grave crise na família.  Todos que

temos filhos passamos no mínimo duas décadas dizendo-lhes o que pode ou não ser
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feito, o que é proibido e o que é permitido. Às vezes, eles foram postos de castigo por

terem deixado de fazer alguma coisa que nós, como pai ou mãe, mandamos. Mas

isso está acabando. O que se vê hoje é um absurdo; vemos pai deixar a filha em uma

festa sem sequer bater no portão para saber quem está do outro lado - simplesmente

entrega a filha na porta e vai embora. Fato é que hoje há uma falta de compromisso e

responsabilidade por parte da família.

Precisamos pensar bem nisso e, ao abordar esse assunto, quero cumprimentar a

Polícia Militar, que tomou a iniciativa de criar a unidade Polícia e Família com esse

viés, de aproximar e alertar. Se todos os que estamos neste Plenário e as pessoas

que nos acompanham pela TV Assembleia refletirmos sobre como está sendo feita a

educação dos filhos, veremos que realmente a coisa está degringolada; a família está

se dissolvendo cada vez mais, e isso está se refletindo diretamente na escola e em

outros lugares. Portanto, precisamos repensar na forma de ação das famílias. É uma

discussão difícil, já que não compete ao poder público, mas é preciso que façamos

esse exercício, essa reflexão. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. O programa

da Polícia Militar, Polícia e Família, é, sem dúvida, um grande avanço.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Carlin Moura, não poderia deixar de

esclarecer o motivo que nos levou a aprovar o requerimento, a proposição de V. Exa.

de que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia esteja na próxima quinta-feira

na Escola Municipal Maria Silva Lucas, em Contagem.

Em  que  pese  ser  uma  escola  municipal  e  estarmos  em  âmbito  estadual,

entendemos que a questão da educação não tem fronteira, não tem divisas. Por isso

aprovamos  esse  requerimento,  e  estaremos  juntos  com  V.  Exa.,  pois  muito  nos

preocupa a violência escolar, que hoje não só afeta o interior das escolas, os alunos,

as professoras, mas causa também grande preocupação às pessoas e famílias que

vivem e moram no entorno das escolas.

Sabemos  que  o  governo  do  Estado,  por  meio  da  Secretaria,  tem  elaborado  e

lançado  vários  programas  importantes,  a  exemplo  do  projeto  de  mediação  de

conflitos, que envolverá os segmentos da educação e da sociedade como um todo,

que será  lançado agora;  e  uma proposição que partiu  daqui,  fruto  do  fórum que
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realizamos ano passado, “Segurança nas escolas: por uma cultura de paz”.

Deputado,  gostaria  só  de  me  manifestar  e  dizer  que  nós,  da  Comissão  de

Educação, temos certeza de que, em consonância com todos os Deputados desta

Casa, estamos atentos e preocupados com a questão. Não mediremos esforços para

mudarmos esse contexto,  fazendo com que as nossas escolas sejam verdadeiras

instituições formadoras de cidadãos. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Bosco. Então, quinta-feira, 8

de março, às  10 horas,  na Escola Maria Silva Lucas, mais conhecida como Caic

Laguna, haverá a visita da Comissão de Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Sras. e Srs.

Deputados, nesta semana, no dia 8 de março, mais uma vez comemoraremos o Dia

Internacional da Mulher; e a Assembleia fará, parece-me que em 15 de março, um

evento específico. Essa é uma data muito importante, e não devemos transformá-la

apenas em mais uma comemoração formal. Pelo contrário, essa data tem de servir

para todos nós como um espaço de muita reflexão.

É inegável a trajetória de emancipação da mulher em nossa sociedade, nos vários

campos:  campo  profissional,  campo  dos  direitos  humanos,  campo  das  relações

afetivas e conjugais,  campo do exercício da política.  Mas também é verdade que

nosso país  e  a sociedade em geral  muitas  vezes ainda renegam ou diminuem o

acesso a alguns direitos básicos da mulher.  É exatamente nessa perspectiva que

gostaria de tratar, nesta semana do Dia Internacional da Mulher, de dois aspectos que

vejo  essenciais  para  que  essa  trajetória,  como  disse,  emancipatória,  não  tenha

retrocessos, e sim avanços.

A primeira abordagem é no campo das políticas públicas. Cada faixa geracional,

cada gênero, cada raça têm suas peculiaridades e suas demandas prioritárias. No

caso das políticas públicas, vejo um grande desafio ainda na questão da saúde da

mulher. É fundamental que tenhamos, principalmente no âmbito do SUS, uma maior

atenção e uma maior acessibilidade da mulher a alguns programas e ações muito

próprios e específicos.
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Poderia falar sobre as ações preventivas contra o câncer de mama, a necessidade

de  uma gestação  segura  e  acompanhada,  os  exames  ginecológicos  regulares  e

tantas outras ações no âmbito da saúde da mulher.

Uma outra área absolutamente fundamental é a universalização, já no âmbito da

educação, do ensino infantil, a creche de até 3 anos e a pré-escola de 4 a 6. Quando

não só por necessidade financeira, mas também interior, ou seja, de autoestima e

realização de suas  vocações  e  dos seus  dons,  a mulher  -  principalmente  aquela

mulher pobre - vai conquistando gradativamente parcelas importantes do mercado de

trabalho,  precisa  de  um  lugar  seguro  que  permita  o  acolhimento  da  sua  criança

vinculado  necessariamente  a  um  conteúdo  pedagógico  e  educativo  que  lhe  dê

segurança para o exercício digno de sua opção profissional.

Sabemos que hoje o acesso à pré-escola, principalmente à creche, é oferecido à

classe média que pode acessar o ensino privado. Ainda há uma grande lacuna na

incorporação das crianças pequenas, filhas oriundas das mães pobres das camadas

populares. Não temos como garantir isso à mulher no exercício profissional, sem as

condições próprias para o acolhimento da criança quando a mãe assim precisar.

Temos avançado no âmbito e no campo da consciência sobre a necessidade de luta

contra qualquer forma de discriminação e violência praticada contra as mulheres. Isso

é  fundamental.  Numa sociedade profundamente  machista,  temos conquistado,  ao

longo desses últimos anos, uma consciência e uma ação política, de política pública,

maiores em relação às discriminações, aos abusos e à violência praticados contra a

mulher. Nesse campo, a Lei Maria da Penha é um marco e deve ser cada vez mais

efetivada, aperfeiçoada e praticada.

Ainda no campo do trabalho, penso que é importante também que as oportunidades

iguais de ascensão nas carreiras e de salários sejam ofertadas de maneira igualitária

para homens e mulheres, baseado no critério do mérito, da competência e não na

questão de gênero. A Assembleia fez a sua parte. Aliás, juntamente com o Deputado

Sargento  Rodrigues,  fui  coautor  de  uma  PEC,  ou  melhor,  de  um  projeto  de  lei

complementar que tratou do assédio moral, de combate a qualquer tipo de assédio

moral que, no ambiente profissional, muitas vezes é praticado contra as mulheres.

No  dia  8  de  março,  nesta  semana  comemorativa,  cabe  aos  poderes  públicos
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fazerem essa reflexão. Quais são ainda os avanços efetivos que podem e devem

fazer a sociedade brasileira, que hoje tem uma mulher - a propósito, uma mulher de

Minas Gerais, de Belo Horizonte, nossa Presidenta Dilma - à frente de seu destino?

Não  simplesmente  para  comemorar  os  avanços  que  merecem  aplausos  e  foram

oriundos de conquistas e não de benesses.

A data de 8 de março lembra exatamente momentos drásticos, de confrontos e de

dedicação de mulheres guerreiras, que enfrentaram o autoritarismo e a opressão da

sociedade para garantir  seus direitos. Vamos, sim, celebrar essas conquistas.  Por

outro lado, vamos também avançar, cada vez mais, para que essas conquistas não

retrocedam e tenhamos uma sociedade com mais igualdade de gênero.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Gostaria de parabenizar o nobre Deputado

André pela manifestação sobre o Dia Internacional da Mulher. O seu mandato vem

sendo marcado por ações absolutamente consistentes e objetivas no que diz respeito

à defesa de direitos. Nessa linha, Deputado, gostaria de trazer uma denúncia. Acabei

de receber uma notícia e vamos fazer gestão junto ao Comando da Polícia Militar do

Estado e junto ao Secretário de Segurança Pública a respeito dela.

A Maria  do  Rosário,  nossa  Vereadora  do  PT  no  Município  de  Lagoa  Grande,

também Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município, assentada

da reforma agrária, líder ao longo de muitos e muitos anos, na luta pela terra, na

região Noroeste de Minas, foi ameaçada de morte ontem, quando foi agredida. Ela já

fez o registro da ocorrência na Polícia Militar, mas ainda não foi tomada nenhuma

providência. Há muito tempo, temos acompanhado essa questão. Na realidade, as

ameaças  à  Maria  do  Rosário  vêm  acontecendo  ao  longo  dos  anos.  Em  várias

ocasiões, sempre esteve envolvida com as ocupações e o processo de legalização

dos assentamentos da reforma agrária no Município. Há pouco tempo, cerca de 20

dias,  participei  da  reunião  itinerante  do  Incra,  em  Lagoa  Grande,  com  Carlos

Calazans, Superintendente do Incra em Minas, e depois em vários outros Municípios

do Noroeste do Estado. Naquela ocasião, essa situação, as ameaças que vinham

sendo feitas, foi apresentada. Portanto, queremos fazer esse registro e pedir o apoio

dos  Deputados,  particularmente  dos  Deputados  do  PT,  a  fim  de  fazermos  essa

gestão, porque o ambiente está muito tenso. Precisamos proteger a vida em qualquer
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situação e, nos casos em que as pessoas estão investidas em representação pública

e em liderança de movimentos de luta pela terra, mais ainda. Agradecemos o aparte.

Parabéns pelo pronunciamento.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Aproveito,  então,  Deputado  Almir  Paraca,  para

solicitar ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do Governo, que faça gestões

junto aos órgãos de defesa social. Como disse, e V. Exa. comprova isso, apesar dos

avanços, a opressão ainda é muito grande, principalmente sobre as mulheres que

enfrentam,  no  dia  a  dia,  a  opressão  econômica  daqueles  que,  sob  o  manto  do

egoísmo, não querem abrir mão de seus privilégios, não querem ofertar a terra para

aqueles que dela precisam, mulheres ribeirinhas, mulheres assentadas, acampadas,

mulheres  do  Jequitinhonha,  que,  por  ausência  de  estratégias  adequadas  e

desenvolvimento na região, ficam de sete a oito meses afastadas do convívio familiar,

dos filhos, dos maridos e companheiros, que vão para o corte de cana ou apanha de

café.  É essa mulher  que temos de retratar  esta semana,  e não simplesmente as

mulheres  graduadas,  que,  por  mérito,  luta  e  conquista  alcançaram  espaços  de

visibilidade  na  sociedade.  São  essas  mulheres,  muitas  vezes  anônimas,  como a

nossa sindicalista Maria do Rosário, de Lagoa Grande, que merecem proteção.

Nessa etapa final do pronunciamento, quero dizer que, além das políticas públicas,

as mulheres têm aumentado o seu espaço de participação política, mas ainda estão

muito aquém do que merecem e do que o Brasil precisa. É verdade que temos o

exemplo  maior  da  nossa  Presidenta  Dilma,  que  sairá,  como  já  está,  com  uma

avaliação  histórica  de  desempenho  positivo.  No  Parlamento  há  uma  sub-

representação,  e  em  países  islâmicos,  que  têm  uma  cultura  mais  fechada  com

relação às mulheres, elas têm presença proporcionalmente maior na política do que

no Brasil.

O  PT  foi  inovador,  e  aprovou  no  último  congresso  uma  política  de  cotas  de

paridade.  Das  18  chapas  inscritas  em  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  a  que  for

defender candidatura própria ou aliança, deverá ser composta por metade de homens

e  metade  de  mulheres.  As  chapas  de  candidato  a  Vereador  ou  Deputado  terão

metade de homens  e  metade de mulheres.  As  direções municipais,  estaduais  ou

nacional terão metade de homens e metade de mulheres, com rodízio na Presidência.
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Concluo  solidarizando-me  com  as  Deputadas  desta  Assembleia,  para  que

possamos, senão ter paridade, ao menos garantir a participação de Deputadas na

Mesa da Casa. Considero inadmissível uma Mesa que dirige uma instituição plural

como a Assembleia, que tem Deputadas no exercício do mandato, que tem um corpo

técnico  de  servidoras  competentes,  não  ter  sequer  uma mulher  na  sua  direção.

Considero  que essa é uma medida importante,  que força os  partidos políticos.  É

muito fácil acomodar, e, se partido nenhum indicar, vamos criar um critério, para que

os  partidos  com  menos  representação,  se  não  chegarem  a  um  acordo,  sejam

obrigados a indicar. Quero defender isso aqui.

Termino meu pronunciamento, de maneira antecipada, parabenizando as mulheres

de Minas Gerais, particularmente as Deputadas e as servidoras desta Casa, sejam as

dos gabinetes parlamentares, sejam as concursadas. Não tenho nenhum medo de

errar: a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais talvez seja uma instituição

com o maior número de mulheres por metro quadrado de competência comprovada.

É uma Casa com servidores e servidoras muito competentes, e elas se destacam em

nosso trabalho cotidiano. Nada mais justo, além de parabenizá-las, que, na Mesa da

Assembleia, as mulheres também estejam bem representadas. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro;  demais

membros desta Casa; Deputados e Deputadas; imprensa, venho fazer uma reflexão

importante.  Todos  nós  temos  um  sentimento  muito  forte  de  patriotismo  e  não

gostamos nada do que o Sr. Jérôme Valcke, Secretário da Fifa, falou a respeito do

Brasil.  Não gostamos da expressão e lamentamos. Não somos mais república de

bananas, e nosso país, dentro do contexto de situação e oposição, tem tido seus

avanços.  Os  problemas  estão  aí,  governos  federal,  estaduais  e  municipais  e  a

sociedade como um todo estão se mobilizando para encontrar soluções e fazer a

Copa do Mundo com todo o brilho necessário.

O Secretário-Geral da Fifa foi muito infeliz ao usar aquela expressão. É claro que

temos  de  acompanhar  o  organograma das  obras,  além  de  estar  atentos  a  essa

concessão  formulada  pelo  governo  federal,  relativa  aos  principais  aeroportos.
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Esperamos que haja deferência ao aeroporto de Confins.

O Brasil tem uma raiz muito forte no mundo futebolístico. A Fifa reivindicou ao nosso

país um conjunto de modificações na nossa legislação, até com tribunais de exceção.

A Fifa quer que aprovemos a lei geral da Copa com toda a rapidez, mas aqui cabe

uma  reflexão.  Esse  empreendimento,  claro,  visa  a  lucros  e  dividendos  para  a

entidade, e o Brasil  tem todas as suas dificuldades. Nós, da oposição ao governo

federal, sempre apontaremos a necessidade de se fazer aquilo por que a sociedade

clama. Além disso, não podemos ficar reféns de pronunciamentos do Sr. Valcke, no

que  diz  respeito  ao  nosso  Brasil.  Fica  aqui  nossa manifestação  contrária  a  esse

cidadão. Gostei muito da postura do nosso Ministro Aldo Rebelo nesse quesito.

Por outro lado, Sr. Presidente, quero nesta tarde externar meu reconhecimento às

comunidades terapêuticas, não apenas as de Minas, mas as do Brasil, que têm dado

carinho e atenção muito especial aos dependentes químicos. Elogio, de forma direta,

os  responsáveis  pela  nossa  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Dependentes

Químicos  -  Apadeq  -,  de  minha  terra,  São  João  del-Rei.  Eles  têm  realizado  um

trabalho  diferenciado,  que  alcança  bons  resultados  a  favor  das  famílias  e  das

pessoas  que,  lamentavelmente,  estão  na  dependência  química.  Nós,  que

representamos  os  segmentos  políticos,  as  prefeituras  e  os  governos  estaduais,

devemos ter  bons olhos para essas comunidades terapêuticas, que são muitas e

empregam hoje cerca de  40 mil  pessoas.  Os Deputados Doutor  Wilson Batista e

Glaycon Franco, que são médicos, sabem da importância desse trabalho terapêutico,

desse  trabalho  que  se  faz  para  que  o  cidadão  fique  livre  da  dependência.

Lamentavelmente, os vícios trazem transtornos muito sérios para as famílias de forma

geral.  Tenho exemplo disso, infelizmente, na minha própria família. Quem enfrenta

esse tipo de problema sabe a dificuldade que se tem para lidar com o dependente

químico.

Por isso, conclamo os parlamentares e os governos a sempre ter um carinho, uma

atitude  diferenciada  e  positiva  para  com  as  pessoas  que  trabalham  de  forma

voluntária em prol dos dependentes. É interessante lembrarmos que a maioria dessas

pessoas trabalham como voluntárias. Suam a camisa e se dedicam a esse trabalho,

que  não  é  fácil,  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.  É  um  trabalho  de  doação  e  de
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identificação com a pessoa que sofre esse processo de debilidade por um período, o

que traz destruição às famílias brasileiras.

Temos visto, nos últimos anos, índices de contrabando de drogas e de violência que

deixam muito combalido o relacionamento das famílias brasileiras. Nossa sociedade

precisar estar voltada para princípios que muitas vezes deixamos de lado, como os

valores  cristãos.  Precisamos  resgatar  as  famílias  como  um  todo,  buscando  a

identidade  cristã,  até  mesmo na relação fora do  ambiente  familiar,  como com os

vizinhos  e  com  os  colegas  de  trabalho,  a  fim  de  que  a  sociedade  deixe,  em

determinado momento, a preocupação de ser e ter e se volte para um processo de

mais identidade com o próximo.

Jesus Cristo nos deixou uma mensagem importante, mas dificílima, Deputado Duilio

de Castro, que é amar o próximo. Recentemente, dei uma palestra na minha região e

comentei justamente sobre isso. Havia umas duzentas pessoas na plateia, e brinquei

dizendo: a mensagem que Cristo deixou é muito difícil de ser posta em prática, pois é

muito difícil “amar o próximo como a si mesmo”. Continuei: “duvido de que alguém

saia daqui agora, pegue um mendigo na rua, leve-o para dentro de casa e dê um

banho nele”. Uma senhora, que estava no fundo, se levantou e disse: “Dr. Rômulo, fiz

isso e ainda me casei  com ele”.  Porém, é uma raridade encontrarmos uma alma

nessas condições, porque o que mais temos visto é a desestruturação familiar.

Portanto,  ficam os elogios  à  comunidade terapêutica  e o conselho  para que as

pessoas leiam a Bíblia,  independentemente da questão religiosa, porque lá está o

código moral do comportamento humano. Nela encontramos uma identidade que nos

leva a um bom relacionamento com a sociedade e com o próximo. Isso, Deputado

Duilio de Castro, poderá trazer bons resultados para o nosso dia a dia. Nós todos

sabemos da importância de plantarmos boas sementes para obtermos bons frutos e

bons resultados.

Sei muito bem que os problemas financeiros, tanto da União quanto dos Estados e

dos Municípios, dificultam a sustentabilidade desse segmento, mas, se nos unirmos,

Deputado Gilberto Abramo, tenho certeza de que muitas coisas melhorarão para o

Brasil, para as pessoas, para as famílias. Isso coloca de lado o debate partidário. Isso

nos  leva  a  uma união,  coloca-nos  em uma boa caminhada,  para que possamos,
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juntos, diminuir a influência maligna das drogas em nossas casas, diante de nossas

famílias e de nossos amigos.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte, Deputado

Rômulo Viegas. Primeiro, parabenizo V. Exa. por trazer aqui um assunto de tamanha

importância. Na verdade, vivemos uma guerra, e é importante que dela participem as

famílias,  o  poder  público,  a  sociedade  e  a  religião.  Atualmente,  enfrentamos

problemas com o “crack”, que é considerado a pedra da morte. Hoje, por meio de um

requerimento de minha autoria, na Comissão de Defesa do Consumidor, propusemos

uma audiência pública para discutir o direito de o consumidor andar no hipercentro da

Capital mineira. Infelizmente, as pessoas não têm mais o direito de ir e vir, mesmo

que a Constituição brasileira, no seu art. 5º, lhes assegure isso. Não podemos andar

mais no hipercentro, pois nos deparamos com pessoas que, infelizmente, adoeceram

de alguma maneira, ficando viciadas, talvez em função da ausência do poder público

ou da ausência e degradação da própria família. Infelizmente, elas adoeceram e hoje

moram nas calçadas do centro de Belo Horizonte. Elas, muitas vezes, constrangem

as pessoas, chegando a cometer o delito de roubo para manter seu vício, que não

está sob seu controle. Precisamos discutir isso, por quê? Porque o comerciante paga

impostos,  ele  precisa  trabalhar;  o  consumidor  precisa  ter  o  direito  de  comprar;  e

essas pessoas precisam ter o direito de se tratar. Faremos um amplo debate nesta

Casa, para buscarmos um caminho que dê dignidade a essas pessoas, que têm o

direito de se tratar.

Infelizmente,  o  governo  federal  detém  quase  70%  de  todos  os  impostos

arrecadados, mas cruza os braços, não vigia as nossas fronteiras para que a droga

não entre com tanta facilidade nos nossos aeroportos e não aplica dinheiro para que

as pessoas possam tratar-se. Como bem disse V. Exa., muitas vezes esse trabalho é

feito  mais  por  voluntários,  por  pessoas  que  se  dedicam  à  causa  por  amor  à

humanidade, por querer viver o mandamento de Deus, amar ao próximo, do que pela

mão  do  governo,  que  às  vezes  é  ausente  na  hora  de  amparar  essas  pessoas

doentes. O governo trata de todas as doenças, mas do dependente químico não.

Portanto, precisamos realizar nesta Casa um amplo debate para oferecer algumas

sugestões e soluções. Temos de fazer a nossa parte, o governo de Minas fazer a sua
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e cobrarmos do governo federal que também faça a sua. Muito obrigado pelo aparte e

parabéns por propor a esta Casa um assunto de tamanha importância não apenas

para o cidadão, mas para as famílias brasileiras.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Obrigado,  Deputado  Duilio  de  Castro.  V.  Exa.

também externa o seu posicionamento favorável à nossa luta, à nossa reivindicação.

Quero dizer às pessoas que nos assistem que esse problema precisa ser realmente

combatido  com aportes  de recursos públicos,  se possível  com a contrapartida da

sociedade, que precisa envolver-se nesse processo. Temos vários conselhos públicos

que nos podem ajudar. Tive a honra de presidir o Conselho Estadual de Assistência

Social de Minas Gerais por dois anos. Lá aprendi muito sobre a política de assistência

social. Nesta Casa temos uma pessoa que é referência nessa política, o Deputado

André Quintão, que realmente defende essa política de forma extremamente positiva.

Lá no Conselho, que presidi por dois anos, conseguimos vários avanços. Acho que as

comunidades  terapêuticas  tiveram  por  parte  do  governo  de  Minas  uma  atenção

especial, que precisa continuar e ser melhorada.

Publicamente elogio o trabalho do Subsecretário  de Políticas  Antidrogas, Cloves

Benevides. Receba os nossos agradecimentos. Ele esteve recentemente na minha

cidade dando uma palestra sobre o assunto. Aliás, visitou a nossa Apadeq, que é

referência.  Comentava  o  assunto  com  o  Deputado  Glaycon,  médico,  da  querida

cidade de Conselheiro Lafaiete, e com o Deputado Doutor Wilson, conterrâneo, que é

de São João del-Rei, da importância da Apadeq nesse cenário brasileiro. Realmente

ela  é  referência  nesse  contexto.  Vamos  acreditar  sempre  que,  quando  houver

necessidade de união nesse sentido, vamos contar com o apoio de todos os pares,

de  todos  os  colegas  daqui.  É  necessário  envolvermos  toda  a  sociedade  nesse

trabalho. As eleições municipais estão se aproximando, portanto esperamos que os

candidatos das eleições municipais sejam candidatos ao Executivo ou ao Legislativo

e apresentem nas plataformas os seus desejos políticos para a sua sociedade e para

as  cidades,  propostas  que  possam  minimizar  esse  grave  efeito  causado  pela

dependência química.

Ao  encerrar,  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  quero  publicamente

agradecer  ao  Governador  Antonio  Anastasia,  ao  Vice-Governador  Alberto  Pinto
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Coelho,  que  recentemente  nos  receberam  em  audiências  para  tratarmos  do

fortalecimento da industrialização na região do Campo das Vertentes. Conseguimos

uma parceria  expressiva  com  a  empresa  Marluvas,  de  Dores  de  Campos.  Essa

empresa faz calçados de segurança e é a segunda maior do Brasil. Ela ampliará suas

filiais para as cidades da região das Vertentes: Prados, São Vicente de Minas, Madre

de Deus de Minas, Piedade do Rio Grande e Cruzília. Essas cidades vão receber

essa  parceria  do  governo  do  Estado  com  a  empresa  Marluvas  para  gerar  mais

emprego e renda na região das Vertentes. Portanto, repito, agradeço especialmente

ao Governador Anastasia e a toda a sua equipe, ao Vice-Governador Alberto Pinto

Coelho. Tenho certeza de que o nosso governo está cada vez mais trazendo bons

resultados ao povo mineiro. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente,  colegas  Deputados  e

Deputadas, durante aparte ao nobre Deputado Antônio Júlio abordei por um momento

o assunto que me traz a esta tribuna. Julgo-o importante, até porque haverá uma

audiência  pública  amanhã,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  sobre  questões

relativas  à  educação  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Os  telespectadores  da  TV

Assembleia e os nobres Deputados e Deputadas podem estar estranhando que um

assunto referente a educação seja discutido na Comissão de Direitos Humanos, e

não  na  Comissão  de  Educação.  Não  se  trata  de  nenhuma dificuldade  com esta

Comissão. Tenho todo o apoio do Deputado Bosco quando é preciso realizar debates.

Foi  uma  escolha  feita  por  este  Deputado  e  pela  diretoria  do  Sind-UTE,  que  me

solicitou a realização dessa audiência, por um motivo muito simples: os problemas

ocorridos nas escolas estão se tornando assunto de direitos humanos, por incrível

que pareça.

Neste fim de semana, estive numa pequena cidade do Norte de Minas, Coração de

Jesus, reunido com cerca de 30 professores. Na sexta-feira à noite ou no sábado à

noite, salvo engano, escutei muito o que eles tinham a dizer. O quadro nas escolas é

muito  ruim.  Depois  da  greve,  como  disse  a  Beatriz,  as  escolas  não  foram

“pacificadas”, termo do jargão da Polícia Militar. Para as escolas, seu uso também é
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adequado. Os professores estão em pé de guerra com o governo do Estado, e parece

que isso ocorre porque o governo está em pé de guerra com os professores. A greve

acabou, e não se viu o governo acenar para a educação com uma bandeira branca e

um processo de negociação contínuo, que deixe para trás as mágoas, os rancores e

os problemas. Em vez disso, o governo intensificou propagandas na TV, no rádio e no

jornal, tentando cooptar a opinião pública, difundindo a ideia de que a educação vai

muito bem e os professores é que fazem movimentos e greves injustificados. Isso

gerou grande atrito entre a categoria e o governo, e as reclamações que ouvi me

deixaram encabulado, reforçando a ideia da realização de uma reunião da Comissão

de Direitos Humanos, com o objetivo de discutir esse assunto.

Citarei  alguns  dados:  uma  professora  de  Química  é  obrigada  a  dar  aula  de

Educação Física,  porque o governo não está contratando professores.  A ordem é

contratar somente em último caso. Uma professora me disse: “Dou tantas aulas de

Química, área em que sou formada, passei no concurso, mas tenho de completar

minha carga horária com aulas de Educação Física”. Da mesma forma, a professora

de Matemática dá aulas de Português, e a de Português dá aulas de História. Tudo

para economizar não sei quanto de recursos - tentaremos saber amanhã. O fato é

que isso atrapalha o ensino e a aprendizagem.

O Deputado Antônio Júlio falou das salas multisseriadas, que voltaram com toda a

força nas escolas rurais do interior do Estado. O mesmo professor dá aulas para três,

quatro turmas, para a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª séries e, às vezes, até para a 5ª série. Eu

julgava que isso havia ficado para trás. Além de toda a pressão, as Diretoras foram

obrigadas  a  reproduzir  uma  carta  -  que  veremos  amanhã  -,  e  os  professores  a

distribui-las aos alunos, mesmo discordando de seu conteúdo. Nessa carta, é feita

uma avaliação do período de greve, como se os professores estivessem errados ao

fazer tal mobilização.

Em meu entendimento, Deputado Almir Paraca, trata-se de assédio moral dirigido

às Diretoras, às Vice-Diretoras e às professoras na escola. E há uma agravante: isso

foi  feito  com  recursos  do  caixa  escolar,  os  quais  foram  enviados  pelo  governo

exatamente para que essa carta fosse reproduzida e distribuída aos alunos como

uma  afronta  aos  professores  no  período  pós-greve.  Agregam-se  a  isso  as
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propagandas intermináveis e caras na televisão, que afrontam os professores, e o

salário que está aquém do que deveria ser.

Para terminar, agrava-se a questão do piso nacional. Neste ano, o piso nacional

terá um reajuste de 22%. As professoras em Minas,  com todo aquele período de

greve, só terão reajuste, em abril, de 5%. Vemos, então, que toda a expectativa de

luta pelo piso também não foi atendida.

Sr.  Presidente,  esses  são alguns  dos  pontos  que serão  discutidos,  amanhã  de

manhã,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Ressalto  que  as  professoras  estão

estressadas, cansadas, esgotadas, em pé de guerra, não estão pacificadas; por isso

precisam do socorro da Assembleia Legislativa,  diria até da Comissão de Direitos

Humanos. 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  nos termos do § 2º  do art.  173,  c/c com o § 4º  do art.  174,  do

Regimento  Interno,  determina  a  anexação  do  Requerimento  nº  2.257/2011,  da

Comissão de Participação Popular, ao Requerimento nº 2.288/2011, da Comissão de

Educação, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 6 de março de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, em virtude de alterações da composição partidária desta Casa e da

composição  numérica  de  blocos  parlamentares,  solicita  aos  Líderes  dos  blocos
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parlamentares e bancadas que procedam à indicação dos membros das comissões

permanentes,  em cumprimento ao disposto no § 8º do art.  71,  c/c o art.  106,  do

Regimento Interno.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  31/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  e outros,  que acrescenta  o art.  244-A ao texto  da

Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos:  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Glaycon Franco; suplentes: Deputados Fred Costa e Neilando Pimenta; pelo BAM:

efetivo: Deputado Anselmo José Domingos; suplente: Deputado Rômulo Veneroso;

pelo PT: efetivo: Deputada Maria Tereza Lara; suplente: Deputado Paulo Lamac; pelo

PMDB: efetivo: Deputado Antônio Júlio; suplente: Deputado Ivair Nogueira. Designo.

Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  de  Nomes  para  Compor  o

Conselho  Estadual  de  Educação.  Pelo  BTR: efetivos:  Deputados  Bosco e  Duarte

Bechir; suplentes: Deputados Fred Costa e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BAM: efetivo:

Deputado Duilio  de  Castro;  suplente:  Deputada Rosângela  Reis;  pelo  PT:  efetivo:

Deputado Paulo Lamac; suplente: Deputada Maria Tereza Lara; pelo PDT: efetivo:

Deputado Sargento Rodrigues; suplente: Deputado Luiz Carlos Miranda. Designo. Às

Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação,  feita  pelo Governador  do Estado,  do Nome do Sr.  Mário  Neto

Borges para o Cargo de Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais - Fapemig. Pelo BTR: efetivos: Deputados Rômulo Viegas e Fabiano

Tolentino; suplentes: Deputado Duarte Bechir e Deputada Luzia Ferreira; pelo BAM:

efetivo: Deputado Rômulo Veneroso; suplente: Deputado Duilio de Castro; pelo PT:

efetivo: Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente: Deputado Pompílio Canavez; pelo

PMDB:  efetivo:  Deputado  Bruno  Siqueira;  suplente:  Deputado  Ivair  Nogueira.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
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sobre  a  Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  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. Pelo BTR: efetivos: Deputados Marques Abreu e Glaycon

Franco;  suplentes:  Deputados  Neider  Moreira  e  Hélio  Gomes;  pelo  BAM:  efetivo:

Deputado  Hely  Tarqüínio;  suplente:  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  pelo  PT:

efetivo: Deputado Rogério Correia; suplente: Deputado Durval Ângelo; pelo PMDB:

efetivo:  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente:  Deputado  Tadeu  Martins  Leite.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Genilson Ribeiro

Zeferino  para  o  Cargo  de  Presidente  da  Fundação  Educacional  Caio  Martins  –

Fucam.  Pelo  BTR:  efetivos:  Deputados  Arlen  Santiago  e  Doutor  Wilson  Batista;

suplentes:  Deputados  Gustavo  Valadares  e  Delvito  Alves;  pelo  BAM:  efetivo:

Deputado  Romel  Anízio;  suplente:  Deputado  Duilio  de  Castro;  pelo  PT:  efetivo:

Deputado Almir Paraca; suplente: Deputado Pompílio Canavez; pelo PMDB: efetivo:

Deputado  Sávio  Souza  Cruz;  suplente:  Deputado  Adalclever  Lopes.  Designo.  Às

Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo Governador do

Estado, do Nome do Sr. Hubert Brant Moraes para o Cargo de Diretor da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG: Pelo BTR: efetivos: Deputados Luiz Henrique e

Rômulo  Viegas;  suplentes:  Deputado  Carlos  Mosconi  e  Deputada  Ana  Maria

Resende;  Pelo  BAM:  efetivo:  Deputado  Romel  Anízio;  suplente:  Deputado  Délio

Malheiros; Pelo PT: efetivo: Deputado Pompílio Canavez; suplente: Deputado André

Quintão; Pelo PDT: efetivo: Deputado Gustavo Perrella; suplente: Deputado Tenente

Lúcio. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.600 a 2.605/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  2.606  a  2.608/2012,  da  Comissão  de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Ordinária,  em  1º/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.001/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique, 2.016/2011, da Comissão de Participação Popular, 2.414 e 2.415/2012, do

Deputado Almir Paraca, e 2.424/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e Segurança

Pública  -  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em 6/3/2012,  do  Requerimento  nº

2.496/2012, do Deputado Luiz Henrique  (Ciente.  Publique-se.);  e pelos Deputados

Bonifácio Mourão - indicando, como Líder do Bloco Transparência e Resultado, os

seguintes  membros  do  referido  Bloco  para  comporem,  a  partir  de  6/3/2012,  as

Comissões  permanentes:  Comissão  de  Justiça:  efetivos  -  Deputados  Sebastião

Costa,  Glaycon  Franco  e  Luiz  Henrique;  suplentes  –  Deputados  Bosco,  Arlen

Santiago e Rômulo Viegas; Comissão de Administração Pública: efetivos – Deputados

Bonifácio  Mourão,  Neider  Moreira  e  Fred  Costa;  suplentes  -  Deputado  Carlos

Mosconi,  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputado  Sebastião  Costa;  Comissão  de

Fiscalização Financeira: efetivos – Deputados Zé Maia e João Vítor Xavier; suplentes:

Deputados  João  Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  Comissão  de  Assuntos  Municipais:

efetivos - Deputados João Leite, Gustavo Valadares e Glaycon Franco; suplentes -

Deputados  Hélio  Gomes,  Fábio  Cherem  e  Neider  Moreira;  Comissão  de  Cultura:

efetivos - Deputada Luzia Ferreira e Deputado Carlos Mosconi; suplentes- Deputados

Neilando Pimenta e Luiz Henrique; Comissão da Pessoa com Deficiência: efetivos -

Deputado Doutor Wilson Batista, Deputada Ana Maria Resende e Deputado Marques

Abreu;  suplentes – Deputados Hélio  Gomes, Neilando Pimenta e Carlos Mosconi;

Comissão  de  Direitos  Humanos:  efetivos  -  Deputados  Sebastião  Costa,  Rômulo

Viegas e Duarte Bechir; suplentes – Deputados Bonifácio Mourão e Célio Moreira e

Deputada  Luzia  Ferreira;  Comissão  de  Educação:  efetivos  -  Deputado  Bosco,

Deputada Luzia Ferreira e Deputado Neilando Pimenta; suplentes – Deputada Ana

Maria Resende e Deputados Deiró Marra e Glaycon Franco; Comissão de Esporte:

efetivos  -  Deputados Marques Abreu e Fabiano Tolentino;  suplentes  –  Deputados

João Leite e Gustavo Valadares; Comissão de Meio Ambiente: efetivos – Deputados

Célio  Moreira,  Delvito  Alves e Duarte Bechir;  suplentes – Deputados Deiró Marra,
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Juninho Araújo e Zé Maia; Comissão de Minas e Energia: efetivo - Deputado João

Vítor Xavier; suplente: Deputado Sebastião Costa; Comissão de Participação Popular:

efetivos – Deputados Fred Costa, Bosco e Neilando Pimenta; suplentes – Deputados

João Leite,  Sebastião Costa e Duarte Bechir;  Comissão de Política Agropecuária:

efetivo – Deputado Fabiano Tolentino; suplente – Deputado Luiz Humberto Carneiro;

Comissão de Redação: efetivos – Deputada Ana Maria Resende e Deputados Luiz

Henrique e Deiró Marra; suplentes - Deputados João Leite e Bosco e Deputada Luzia

Ferreira; Comissão de Saúde: efetivos – Deputados Carlos Mosconi, Doutor Wilson

Batista  e  Neider  Moreira;  suplentes  –  Deputado Glaycon Franco,  Deputada Luzia

Ferreira  e  Deputado  Fábio  Cherem;  Comissão  de  Segurança  Pública:  efetivos  -

Deputados  João  Leite,  Zé  Maia  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  suplentes  –  Deputados

Leonardo Moreira, Célio Moreira e Gustavo Valadares; Comissão do Trabalho: efetivo

–  Deputado  Juninho  Araújo;  suplente  –  Deputado  Duarte  Bechir;  Comissão  de

Transporte:  efetivos  –  Deputados  Gustavo  Valadares  e  Célio  Moreira;  suplentes  -

Deputados Fábio Cherem e Deiró Marra; Comissão de Turismo: efetivos – Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas; suplentes – Deputados Fred Costa e Hélio

Gomes; e Tiago Ulisses - indicando, como Líder do Bloco Avança Minas, os seguintes

membros  do  referido  Bloco  para  comporem,  a  partir  de  6/3/2012,  as  comissões

permanentes: Comissão de Justiça: efetivo – Deputada Rosângela Reis; suplente –

Deputado Délio Malheiros; Comissão de Administração Pública: efetivos – Deputados

Gustavo Corrêa e Délio Malheiros; suplentes - Deputados Antônio Carlos Arantes e

Hely Tarqüínio;  Comissão de Fiscalização Financeira:  efetivos -  Deputados Romel

Anízio  e  Doutor  Viana;  suplentes  –  Deputados  Tiago  Ulisses  e  Gustavo  Corrêa;

Comissão de  Cultura:  efetivo  -  Deputado Rômulo  Veneroso;  suplente  -  Deputado

Tiago  Ulisses;  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor:  efetivos  –  Deputado  Délio

Malheiros, Deputada Liza Prado e Deputado Duilio de Castro; suplentes - Deputado

Romel Anízio,  Deputada Rosângela  Reis  e Deputado Antonio Lerin;  Comissão de

Meio  Ambiente:  efetivo  -  Deputado  Gustavo  Corrêa;  suplente  –  Deputado  Tiago

Ulisses; Comissão de Minas e Energia: efetivos – Deputados Tiago Ulisses e Doutor

Viana;  suplentes  -  Deputados  Rômulo  Veneroso e  Gustavo Corrêa;  Comissão de

Política  Agropecuária:  efetivos  -  Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  Deputada Liza
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Prado e Deputado Romel  Anízio;  suplentes  -  Deputados Duilio  de  Castro,  Doutor

Viana e Antonio  Lerin;  Comissão de Redação:  efetivo  -  Deputado Antônio  Carlos

Arantes; suplente – Deputado Tiago Ulisses; Comissão de Saúde: efetivo - Deputado

Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Doutor Viana; Comissão do Trabalho: efetivo –

Deputada  Rosângela  Reis;  suplente  -  Deputado  Rômulo  Veneroso;  Comissão  de

Transporte:  efetivo  -  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  suplente  -  Deputado

Gustavo Corrêa (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados Antônio  Carlos

Arantes (3) em solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 267, 638 e

2.192/2011, Gustavo Valadares em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 2.361/2011, e Neilando Pimenta e Fred Costa em que solicitam a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 422/2011 e  Luiz Carlos Miranda em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.223/2011 (Arquivem-se os projetos.); nos

termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Durval Ângelo em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.989/2009;

nos  termos  do  inciso  VII  do  art.  232,  c/c  o  art.  140,  do  Regimento  Interno,

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita que o Projeto de Lei

nº 1.847/2011 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez

que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer;  nos termos do

inciso XIX do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Leite

em  que  solicita  a  inserção  nos  anais  desta  Casa  de  documentos  enviados  pela

Secretaria  de  Estado  de  Educação;  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda e outros em que

solicita a convocação de reunião especial destinada à entrega do título de cidadão

honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Divaldo Pereira Franco; e, nos termos do

inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento das Deputadas Rosângela

Reis, Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara em que

solicita a interrupção da 1ª Parte de uma reunião ordinária para comemorar o Dia

Internacional da Mulher e o lançamento da cartilha "Maria da Penha vai à escola",
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elaborada  pela  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

seja encaminhado ao Conselho Tutelar do Município de Poços de Caldas pedido de

informações sobre o caso da criança que teria sofrido abusos praticados por cerca de

45  homens,  próximo  a  um  campo  de  futebol  na  zona  rural,  conforme  matéria

publicada pelo jornal “Hoje em Dia” do dia 23/2/2012. 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 seja encaminhado

pedido de informações à Embaixada de Portugal sobre a “causa mortis” da estudante

brasileira,  Thaís  Caroline  Gonçalves,  que  finalizava  intercâmbio  naquele  país  e

faleceu  em  16/11/2011  no  Hospital  de  Braga.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  pleiteia  seja

solicitado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte o laudo conclusivo da Rua Laura

Soares Carneiro, no Bairro Buritis. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Palmares pedido de informações acerca da

implementação no Estado do escritório regional da referida Fundação. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  as  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  acerca  da

regularização  fundiária  da  Comunidade  Nascente  Imperial  por  processo

administrativo, como proposto pela Defensoria Pública Estadual na referida reunião,
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considerando-se a ocupação mansa e pacífica da área. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte 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 do acostamento, nos dois sentidos da BR-

381, que liga o Vale do Aço a Belo Horizonte, próximo à Lagoa do Pau, Distrito do

Município de Jaguaraçu. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da BHTRANS pedido de informações acerca do número de infrações por

excesso de velocidade cometidas em 2011, indicando a velocidade mais recorrente,

registradas pelos radares em toda a extensão da Avenida Cristiano Machado. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, é claro que sou favorável a esse

pedido de informações ao Presidente da BHTRANS sobre o número de infrações por

excesso  de  velocidade  cometidas  em  2011.  Ao  mesmo  tempo,  apresentei  um

requerimento também na Comissão de Transporte, que foi aprovado, e o Deputado

Adalclever  Lopes,  Presidente,  ficou  de  marcar  a  reunião.  E  lhe  solicitaria  que,

aproveitando o momento, fizéssemos a marcação da reunião sobre o assunto que

relatarei  de  maneira  rápida,  exatamente  sobre  a  Lei  Seca  em  Minas  Gerais  e  a

incidência em Belo Horizonte.  Gostaria  de  saber,  Presidente,  o  que há de dados

relevantes dos efeitos da Lei Seca no Estado de Minas Gerais,  se houve ou não

diminuição  a  partir  de  quando  essa  lei  passou  a  ser  mais  fiscalizada  em  Minas

Gerais. A fiscalização demorou a ser feita em Minas; já havia no Rio de Janeiro, por

exemplo, há mais tempo, e por meio dela houve diminuição. Numa ocasião veio um

Deputado do Rio de Janeiro aqui e nos relatou que o índice de acidentes graves com

carros  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  havia  diminuído  bastante  com  a  aplicação

rigorosa da Lei Seca. É claro que ela é uma lei federal, mas a sua implementação

depende  do  Estado,  fundamentalmente  de  uma política  a  ser  implementada  pelo

governo do Estado.
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Abro  um  parêntese,  porque  tudo  que  se  cobra  do  governo  do  Estado,  alguns

Deputados falam para cobrar da Dilma. Mais dinheiro da Presidenta Dilma. Isso não

precisa nem de muito recurso, já existem os órgãos do governo.

É preciso haver vontade política para implementar a Lei Seca em Minas Gerais, ela

que aliás passou a ser aplicada em Belo Horizonte recentemente. Acredito que já

conseguiremos  ter  um  bom  parâmetro  sobre  a  sua implantação,  que,  em  Minas,

Deputado Sávio Souza Cruz, foi atrasada. Não sei os motivos por que não se aplicou

a Lei Seca em Minas Gerais desde o início, como fizeram outros Estados. Houve uma

diminuição muito grande de acidentes tanto em estradas quanto...  Aliás, conforme

disse o Deputado Doutor  Viana,  já há uma diminuição de 20,6%, o que é muito.

Muitas vidas são salvas a partir de uma lei. Portanto, precisamos de uma aplicação

rigorosa dessa lei. É óbvio que votarei favoravelmente a esse requerimento.

Solicito ao Deputado Adalclever Lopes que, na Comissão de Transporte, façamos

um balanço da Lei Seca em Minas Gerais, de quantos por cento de vidas ela salvou e

se a sua aplicação é suficiente. Além disso, se há bafômetros suficientes. As pessoas

não precisam vir  do Rio de Janeiro com medo de bafômetro em Minas Gerais.  É

preciso apenas que, ao beberem, não dirijam. Podemos ter essa cautela, que, aliás,

tem sido tão citada. Não adianta. Sair de Minas Gerais agora já não... As pessoas que

não gostam muito de Minas Gerais e preferem o Rio de Janeiro não precisam ficar

com esse receio. É só o cidadão ou a cidadã não pegar o volante quando beber. Isso

é importante. O Rio de Janeiro deu exemplo. É preciso que aqui isso também seja

rigoroso. As pessoas não podem atrasar um processo em razão de o motorista ainda

não estar acostumado a essa tão importante legislação.

Então  a  cobrança  que  faço  é  que  marquemos  rapidamente  uma  reunião  na

Comissão de Transporte para fazermos um balanço sério sobre essa questão da Lei

Seca no Estado. Além disso, que o governo do Estado seja rigoroso nisso. É preciso

que a Lei Seca seja estabelecida com rigor em Minas Gerais, a exemplo do Rio de

Janeiro. Aliás, no Rio é preciso haver um rigor a mais agora para que todos os que

cometam esse excesso,  que a  legislação não permite,  sejam punidos.  Em Minas

Gerais isso também precisa acontecer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos Henrique* - Sr. Presidente e demais Deputados, quero fazer um

rápido registro. Hoje, na Comissão de Transporte, aprovamos um requerimento de

minha autoria, voltando à discussão sobre as obras da BR-381 e da BR-040 e do Anel

Rodoviário de Belo Horizonte. Em março do ano passado, nós, numa comissão de

Deputados, estivemos em Brasília com o Ministro Alfredo Nascimento, que na ocasião

anunciou que as obras se iniciariam no primeiro semestre de 2012 e que os projetos

executivos já estavam prontos para o edital, ou seja, a execução do projeto.

Surgiu, então, um escândalo envolvendo o Ministério dos Transportes. De forma

acertada, a Presidente Dilma modificou a estrutura do Ministério demitindo o Ministro

Alfredo  Nascimento  e  o  seu  secretário.  Voltou  à  estaca  zero  esse  assunto  da

ampliação e duplicação das BRs-381 e 040 e do Anel Rodoviário. Acredito que este

seja o momento para que esta Casa, por seus Deputados, resgate esse assunto e

cobre um posicionamento do governo federal com respeito a essa obra tão importante

para Minas Gerais,  para os mineiros e, por que não dizer,  para o Brasil, já que a

malha rodoviária compreendendo as BRs-381 e 040 é importantíssima, assim como o

Anel Rodoviário que corta a cidade, ligando-a a outras cidades do País.

Naturalmente,  é  preciso  articular.  Portanto,  peço  aos  Deputados  colaboração  e

influência em Brasília para que essa comissão que lá esteve retorne a esse encontro

com o novo Ministro dos Transportes. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  seja

encaminhado pedido de informações à empresa Engelminas referente à denúncia

apresentada pelo Sindieletro-MG 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.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Quero  encaminhar  favoravelmente  a  esse

requerimento, apresentado e aprovado na Comissão de Assuntos Municipais, mas é
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preciso fazer um relato sobre a questão referente à Cemig.

Infelizmente, os acidentes na Cemig continuam acontecendo, e várias das questões

que já levantamos não tiveram solução apresentada pela empresa. Reitero o grande

carinho que tenho pela Cemig, até porque ela e a Copasa são as principais estatais

de nossas Minas Gerais, mas a Cemig tem tido um comportamento inadequado no

que  diz  respeito  à  segurança  dos  seus  trabalhadores.  Isso  se  dá  porque  a

contratação de terceirizados é feita em grande escala e, em contrapartida, não se

abrem os  concursos necessários  para  o  preenchimento  dos  cargos com pessoas

qualificadas.  Em  greve  recente,  o  Sindieletro  colocou  em  pauta  exatamente  a

abertura de concurso para a contratação de mais servidores. Embora tenha sido parte

do acordo,  isso não aconteceu,  e os acidentes permanecem. No caso em tela, o

requerimento que estamos votando e que encaminho favoravelmente faz a denúncia

do acidente fatal que envolveu o trabalhador terceirizado Osmar Vieira da Silva.

O fato é que o quadro da Cemig está debilitado, o que favorece a ocorrência de

acidentes, por vezes fatais, como esse, e, ao mesmo tempo, impede a empresa de

ter o cuidado necessário com sua rede elétrica. Assim, vira e mexe, temos apagão em

Minas  Gerais,  em  Belo  Horizonte  e  na  Região  Metropolitana.  Não  sei  se  os

Deputados souberam, mas, no último fim de semana, a Cidade Industrial e Contagem

ficaram sem energia elétrica por várias horas, em um apagão até agora inexplicado.

Não se fez um estardalhaço dessa situação, mas ela foi grave. Esse apagão durou

várias horas, e depois vimos apenas uma nota nos jornais dizendo que a Cemig está

investigando o motivo do apagão. Em Minas, o governo do Estado se preocupa mais

em esconder o problema que em resolvê-lo,  e isso está acontecendo também no

caso  da  Cemig  -  quando  há  um  problema,  o  que  a  Cemig  faz  é  aumentar  a

propaganda de ser a melhor energia do Brasil e não resolve o problema. Sobre o que

aconteceu em Bandeira do Sul, por exemplo, ela teima em dizer que nada houve de

errado, embora todos saibam que a fiação estava caindo aos pedaços, como, aliás,

acontece em diversos Municípios do interior e também na Capital: a fiação é antiga,

está velha e precisa ser trocada.

Ou seja, a situação do quadro da Cemig não está resolvida. Como a empresa tem

de repassar dividendos para o sócio minoritário, que agora é a Andrade Gutierrez –
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para a qual, por acordo de acionistas, ela tem de repassar 50% todo ano -, ela não

tem o recurso necessário para fazer com que a rede tenha manutenção adequada.

Assim, os acidentes aumentam, e de fato é o que temos visto e denunciado. Ora, é

claro que a Cemig é a nossa principal empresa, mas ela não pode continuar agindo e,

na prática, sofrendo uma privatização branca, como vem acontecendo. Assim, esse

requerimento apresentado na Comissão de Assuntos Municipais é um alerta à Cemig.

Solicitamos à empresa e, em especial, ao Governador Anastasia que tenham outra

atitude. Não está havendo investimento - o que há, prioritariamente, é o pagamento

de  dividendo  -;  assim,  a  empresa  vai  sendo  sucateada  e  os  serviços  para  a

população vão piorando.

Então,  aqueles  que são vítimas  de trabalho  e  de  fornecimento  de  energia  não

adequados  lembrem-se de que isso  é  fruto  de  determinada política,  do  chamado

choque de gestão, em que, em vez de fazer investimento nas questões sociais, nas

empresas e no serviço público, o governo trabalha para não criar condições para que

isso melhore.

Então,  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  favoravelmente  esse  requerimento  da

Comissão de Assuntos Municipais,  mas não poderia deixar de expor esse quadro

que, infelizmente, tem vigorado na Cemig. E não é de hoje. Já vimos isso ocorrer, já

estive visitando as redes da Cemig em Belo Horizonte, com, se não me engano, a

Comissão  de  Assuntos  Municipais.  A  Deputada  Liza  Prado,  que  é  da  base  do

governo,  foi  conosco  e  pode  testemunhar  uma  série  de  problemas  -  fiação

apodrecendo,  postes  sem  a  menor  manutenção,  poste  todo  rachado.  Ou  seja,

havendo qualquer problema, havendo um vento mais forte, isso aconteceria. Esse é

um quadro ao qual infelizmente a Cemig está submetida. Poderia falar também da

Copasa, mas há outro requerimento que gostaria de discutir.

Gostaria de pedir aos nobres Deputados que, ao fazerem análise sobre a situação

da Cemig, não venham com o discurso de que ela é estatal, de que não podemos

falar  dos  problemas  que  existem  por  se  tratar  de  uma empresa  mineira.  É  uma

empresa mineira, mas, exatamente para se conservar e para ser uma empresa que

todos  nós  tenhamos  orgulho  em  defender,  precisa  ser  uma empresa  que  preste

serviço  de  qualidade,  com preços  mais  baratos  para  o  povo  de Minas  Gerais.  A
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Cemig fica repetindo que é a melhor empresa do Brasil,  a energia mais barata, a

melhor energia do Brasil, e isso não condiz com os fatos que estão acontecendo. Eis

aqui um pedido público de esclarecimento do que aconteceu nesse apagão do final

de semana.

Então, peço aos Deputados a votação favorável desse requerimento da Comissão

de  Assuntos  Municipais  em  que  se  pedem  informações  da  empresa  Engelminas

referentes à denúncia do Sindieletro de não abertura de comunicação de acidente de

trabalho após acidente fatal envolvendo o trabalhador terceirizado Osmar Vieira da

Silva. Que isso sirva também como uma cobrança de melhora de atendimento por

parte da Cemig e de contratação de trabalhadores no quadro da Cemig por meio de

concurso público. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Dívida Pública em que solicita prorrogação

de seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, é fundamental que seja prorrogado

o prazo de funcionamento dessa importante Comissão, porque ela vem desvendando

uma grave mistificação promovida pela grande máquina da mídia, que o governo de

Minas  moveu,  nos  últimos  anos,  em  Minas  Gerais.  Nos  últimos  anos,  ouvimos

exaustivamente falar do choque de gestão, do déficit zero e até do famoso PIB da

China. Agora descobrimos atônitos que a dívida de Minas Gerais, apesar do choque

de gestão, teve uma explosão. O governo Aécio Neves recebeu o Estado com uma

dívida  de  cerca  de  vinte  e  poucos  bilhões,  e  agora  ele  chega,  com  os

R$7.000.000.000,00 aprovados por esta Casa, no final do ano passado, em termos

de  autorização  legislativa,  para  a  contração  de  novos  empréstimos,  próximo  aos

R$80.000.000.000,00 de dívida.

Minas Gerais é o Estado que possui a maior dívida relativa entre todos os Estados

da Federação. Comparando a dívida do Estado com o seu Orçamento, Minas Gerais

é o mais endividado dos Estados brasileiros. Curiosamente, justamente o Estado que
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propugna por todo o País afora que possui déficit zero, que possui choque de gestão,

que possui um modelo avançado de gerenciamento, de gestão, de modernidade, etc.,

etc., etc. Agora assistimos atônitos a essa contradição, a essa grave contradição. O

Estado que, há anos, anuncia que tem déficit zero, agora tem a explosão da dívida.

Então é fundamental  que aprovemos esse requerimento,  para que, em mais  30

dias,  consigamos  esclarecer  um  pouco  aos  mineiros  o  que  acontece  em  Minas

Gerais, ou seja, a existência dessas duas Minas, que insisto em dizer: a Minas real,

que é a Minas da dívida, da greve dos professores, do aumento da violência,  da

doença desassistida, que cresce menos que o Brasil, e a Minas da mídia, onde todos

nós gostaríamos de morar. Falo que todos nós gostaríamos de viver na propaganda

do governo de Minas. Como, infelizmente, nós, mineiros, temos de viver na Minas

real,  é  preciso  conhecê-la  melhor.  Só conhecendo a  Minas real,  só admitindo os

problemas que temos é que poderemos dar o primeiro passo para resolver os nossos

problemas.

E por que não podem admitir os problemas que existem em Minas Gerais? Porque

em  Minas  Gerais  não  temos  projeto  de  governo,  não  temos  planos  de  governo.

Temos um plano de “marketing” eleitoral. O governo de Minas foi apropriado por um

grupo que quer usar toda a estrutura do governo para uma campanha permanente,

uma campanha eleitoral da obsessão presidencial  do Senador Aécio Neves. E do

plano de “marketing” da campanha do Senador Aécio Neves faz parte a criação de

um mito: o de um gestor infalível, do governante que não erra, que acerta em todos

os sentidos e que transformou Minas Gerais em uma espécie de filial do paraíso. Daí

a construção dessa Minas do “marketing”, da Minas midiática, da Minas que não tem

problemas. Enquanto não se admitem os problemas, eles se agravam.

Descobrimos,  de  forma  perturbadora,  que  Minas  Gerais  é  o  único  Estado  do

Sudeste  em  que  a  violência  vem  crescendo.  Belo  Horizonte  tem  índices  de

homicídios  três  vezes  superiores  aos  de  São Paulo,  superiores  aos  do  Rio  e  só

inferiores  aos  de  Vitória  entre  as  Capitais  brasileiras.  Portanto,  temos  péssimos

indicadores na área de segurança e de educação. Tivemos a maior greve da história

da educação no ano passado, com 112 dias, e o governo teimando em não cumprir o

piso nacional do salário dos professores, a categoria cada vez mais humilhada, até
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com propagandas  ofensivas à  situação de penúria  em que vivem  os educadores

mineiros.

É essa contradição que costumo chamar de esquizofrenia política, a coexistência

simultânea das duas Minas: a Minas real, a Minas dos problemas, a Minas da dívida,

a  Minas  da  doença  não  assistida,  a  Minas  da  violência,  a  Minas  da  greve  dos

professores, a Minas quebrada e a Minas da propaganda, a Minas paradisíaca, a filial

do paraíso, a Minas da campanha do Senador Aécio Neves.

Portanto, é muito bom que se prorrogue o prazo da comissão da dívida para que

essa  contradição  fique  cada  vez  mais  exposta  e  os  mineiros  vejam  o  plano  de

“marketing” que virou o governo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir – Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente em

nome  da  Bancada  do  PSD,  da  qual  participamos  como  Vice-Líder.  Dentro  das

colocações feitas pelo Deputado Sávio Souza Cruz, cabem algumas reflexões dos

que estão nesta Casa e dos mineiros e mineiras que nos estão assistindo pela TV

Assembleia. No governo de Minas, de Aécio para cá, houve uma necessidade de

reestruturação do Estado, que dava prejuízo. Ao final de cada mês, as contas não

fechavam. Hoje, Minas paga ágio para a União. Ou seja, a União cobra agiotagem,

nem juros é, e Minas continua pagando o que não deve.

O  Deputado  Sávio,  que  é  muito  inteligente,  leva  o  debate  para  o  lado  da

possibilidade da publicidade,  mas nunca discutimos os números reais.  O governo

Aécio-Anastasia encontrou Minas em uma situação em que, ao final de cada mês, os

professores do Estado não recebiam seus vencimentos, e só recebiam 45 dias após o

efetivo exercício do magistério. Outros funcionários também não tinham dedicação do

Estado, que não lhes dava a segurança de trabalhar nem de ter remuneração justa.

Hoje  o  Rio  Grande  do  Sul  foi  obrigado,  pela  Justiça,  a  pagar  o  piso  nacional,

enquanto Minas já o faz. Vimos, em algumas oportunidades, por meio das falas de

alguns membros da Oposição, que às vezes eles se preocupam em demasia com o

sucesso de Minas, mas se esquecem de discutir, nesta Casa, o fracasso do governo

federal. Graças a Deus os números de Minas são, na medida do possível, excelentes.
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O Deputado Sávio falou sobre segurança pública. Realmente os índices relativos à

criminalidade aumentaram em Minas Gerais, mas é inegável que o governo de Minas

foi o que mais investiu em segurança pública. É inegável que tal governo tem feito de

tudo para que possamos dar à família mineira a tranquilidade necessária. Temos visto

em todo o Brasil a proliferação do “crack”. A luta contra o “crack” tornou-se hoje uma

batalha séria. Nesse aspecto, é necessária a ajuda do governo federal. Falo em ajuda

do governo federal,  porque ele  detém toda a  arrecadação,  mas repassa míseros

centavos para os Estados cuidarem da segurança pública. Refiro-me a uma parceria

do Estado com a União.

O requerimento, que determina o estudo da dívida, é salutar e oportuno. Faço o

encaminhamento de forma favorável porque a dívida dos Estados com a União está

sendo corrigida pelo IGP-DI,  que está acima da inflação,  e não se tem dado aos

Estados  a  oportunidade  de  discussão.  Quando  da  feitura  do  contrato,  ficou

determinado que o desconto dos juros seria feito no momento em que a União fizesse

o repasse do Fundo de Participação dos Estados, o que não pode ser questionado.

Ouvi, nesta semana, uma notícia que até me deixou satisfeito, segundo a qual o Vice-

Presidente da República, do PMDB, do qual faz parte o Deputado Sávio Souza Cruz,

manifestou-se favoravelmente à baixa do índice de correção da dívida dos Estados,

não só do de Minas Gerais. Para isso, tem mantido entendimentos com a Presidência

da República.

Não podemos aceitar a confusão que fazem alguns parlamentares quando falam

em  choque  de  gestão.  Essa expressão  tem de ser  levada a  sério  e  vista  como

exemplo.  A Presidente Dilma também tem feito  um choque de gestão  em âmbito

federal.  O choque de gestão  é  respeitado porque o Estado gasta pouco,  mesmo

arrecadando muito. Esse é o choque de gestão, que fez as correções. O Estado, que

gastava muito e arrecadava pouco, passou a arrecadar mais e a gastar menos com

sua folha. Foram inúmeros os quesitos que tivemos em Minas Gerais, os avanços em

decorrência da praticidade do choque de gestão. A publicidade tem de ser feita com

paridade, considerando o tamanho do Estado de Minas Gerais. O choque de gestão

é,  para Minas  e para  o  Brasil,  um exemplo  de governabilidade,  de  valorização e

aplicação devida dos recursos públicos. Portanto, deve ser respeitado.
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Devemos ficar agradecidos ao governo, que pôde colocar em prática tudo isso, a

fim  de  dar  aos  mineiros  um  novo  formato  de  Estado,  com  obras,  como as  que

tivemos.  Toda  Minas  Gerais  está  asfaltada.  Estive,  nesse  final  de  semana,

comemorando o aniversário da pequena Camacho, uma cidade, caro Presidente, com

menos de 6 mil habitantes, interligada a Itapecerica. De Itapecerica a Camacho, são

30km.  Sou  Deputado  majoritário  de  lá,  com  quase  800  votos.  Fui  saudar  os

camachenses no dia da cidade. Itapecerica foi ligada a Camacho pelo asfalto.

Quando vamos à região de Icaraí de Minas, depois de Montes Claros, próximo ao

São Francisco, percebemos que há asfalto de Belo Horizonte até a beira desse rio.

Nota-se que Minas Gerais é outra. Minas Gerais é hoje uma Minas que é exemplo

para o Brasil e para o mundo. Gosto sempre de me reportar a um ditado antigo: O

pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse, para mim, é o pior. É aquele que vê,

nos  pequenos problemas,  a oportunidade de fazer  barulho  para  chamar  atenção.

Problema todo mundo tem, eu tenho os meus, o Município tem os dele, assim como o

Estado e a União, que possuem muitos.

Quero dizer a V. Exa. e aos demais pares desta Casa que o governo de Minas hoje

é um exemplo. Os índices que temos para nos vangloriar  são muito maiores que

aquele pequeno incidente que talvez tenha ocorrido na área da segurança. Temos

tido um ano atípico e temos enfrentado mais problemas. Irei a Ouro Branco, daqui a

alguns dias, a convite da equipe do Partido Social Democrata – PSD - inaugurar o

Olho  Vivo.  Estão  todos  satisfeitos  com  mais  essa  inauguração,  que  significa

segurança pública.  Aonde vamos  temos tranquilidade,  porque Minas Gerais  é  um

Estado promissor, progressista, ordeiro, com um povo que é exemplo para o Brasil.

Comemorar, meu caro Presidente, brindar as coisas boas e reconhecer os valores

daqueles que os têm é uma atribuição do mineiro, do mineiro que sabe enxergar em

seu adversário suas qualidades.

Para  terminar,  meu  caro  Presidente,  vemos  famílias  sobrevivendo  dos  lixões,

retirando dali o sustento para si e para seus filhos, buscando sobreviver com a venda

do que pode ser reaproveitado ou até mesmo com alimentos retirados desses lixões.

Tenho certeza de que de onde menos esperamos é que virão as boas ideias e as

contribuições positivas. Uma posição construtiva dará a Minas Gerais, ao governo e a
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esta Casa uma contribuição efetiva para mudarmos o que for possível e que parte da

Oposição acha que deve ser mudado. Acima de tudo, esperamos a contribuição da

Oposição para o debate saudável,  visando enaltecer e engrandecer o governo de

Minas naquilo que é positivo, naquilo que é exemplo, naquilo que é bom. Às vezes

não adotamos a posição de alguns membros da Oposição, que não reconhecem o

que é bom e não falam das coisas boas de Minas.  Então,  meu caro Presidente,

ninguém  atira  pedra  em  árvore  que  não  tem  fruto.  Da  mesma forma,  dizem  em

Campo Belo, minha região, que não se chuta cachorro morto. Com as pedras que se

atiram,  poderemos,  com  toda  certeza,  continuar  edificando  uma Minas  cada  vez

maior.  Ou seja, essas pedras podem ser aproveitadas para construir  a Minas que

todos nós desejamos e que temos visto ser erguida pelo Governador Anastasia, por

toda sua equipe e pelo Senador Aécio Neves, considerando-se sua contribuição no

governo de 2003 até 2008. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

sou membro e relator da Comissão da Dívida Pública. Lamento que, em um pedido

de prorrogação de um trabalho tão dedicado como o que temos feito, sob a direção

do Deputado Adelmo Carneiro Leão e sob a direção maior de V. Exa., Deputado Dinis

Pinheiro, se queira fazer uma exploração política em torno da dívida pública de Minas

Gerais. Por que isso? Porque, do total de 27 Estados brasileiros, 25 deles estão na

mesma  situação.  Por  quê?  Porque  os  juros  que  esses  Estados  pagam  são

equivalentes  a  20%.  São  cerca  de  7,5%  de  juros,  mais  a  correção  do  IGP-DI,

elevando-se  para  aproximadamente  20%.  Enquanto  isso,  o  BNDES  está

emprestando dinheiro para empresas particulares a 5,7%. Ele exige que a empresa

particular tenha a garantia plena de pagamento. Ora, os Estados, incluindo-se Minas

Gerais, têm plena garantia de pagamento. Por quê? Porque, se não pagarem, terão

desconto no Fundo de Participação dos Estados, com a garantia plena. Nada justifica

cobrar juros e serviços da dívida tão altos quanto cobram. Ora, cobrando 20% de

juros e serviços, não há nada que chegue. Quanto mais se paga, mais se deve. É o

que acontece com todos os 25 Estados brasileiros. Nas palavras do Deputado Sávio

Souza Cruz, a culpa é de Aécio Neves e Anastasia.
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Como pode acontecer isso? Evidentemente, há uma direção proposital, talvez pela

preocupação de o Aécio Neves chegar à Presidência da República ou de o Anastasia

fazer  um  grande governo,  como todos  estamos  enxergando  que fará  -  e  já  está

fazendo. Deputado Rômulo Viegas, confunde-se, propositalmente, déficit público com

dívida pública. O Deputado Sávio Souza Cruz sabe perfeitamente que dívida pública

é uma coisa e déficit público é outra diferente. Já fizemos um pronunciamento sobre

essa questão.

O Choque de Gestão trouxe a zero o déficit público. E por quê? Todos sabem que

déficit público é despesa maior que arrecadação anual. E isso ocorria, no início do

governo Aécio-Anastasia, em R$2.200.000.000,00. Foi o que ele zerou – e o povo

mineiro sabe que foi isso -, equilibrando as finanças do Estado de Minas Gerais. E os

dois,  Aécio  e  Anastasia,  com  toda  a  equipe,  passaram  a  fazer  um  dos  maiores

governos da história do Estado de Minas Gerais. Obras foram feitas em todas as

áreas: educação, saúde, telefonia, asfaltamento, infraestrutura urbana e assim por

diante.  Nenhum  dos  Municípios  mineiros  recebeu  menos  de  três  obras.  Eu  era

Prefeito e sei perfeitamente disso.

Então,  o  governo  marcou,  na  história  de  Minas,  uma época extraordinária,  que

colocou Minas nacionalmente como referência em termos de obras e organizações.

Inúmeros Estados brasileiros vêm verificar o que aconteceu em Minas Gerais.  Em

primeiro  lugar,  aconteceu  o  Choque  de  Gestão,  que  resultou  no  que  foi  feito  e

continua sendo feito no governo Anastasia.

Agora,  dívida  pública  é  outra  coisa  totalmente  diferente.  Essa  dívida  pública

começou há mais de 30 anos e foi renegociada com o governo federal em 1998. A

partir daí, a correção veio por meio do IGP-DI, que cresceu 206% de 1998 a 2010,

enquanto o IPCA cresceu 120%. O IGP-DI cresceu o dobro, e os juros estão beirando

20%. Os Estados estão comprometidos em 13% da sua receita líquida. É isso que

estamos  combatendo;  é  esse  estudo  que  estamos  aprofundando  na  Comissão

Especial da Dívida Pública.

V.  Exa.,  Sr.  Presidente Deputado Dinis  Pinheiro,  reuniu neste Plenário inúmeros

Presidentes, Secretários de Fazenda, membros de comissões e lideranças de várias

entidades a fim de discutir a dívida pública. Ouvimos os Presidentes das Assembleias
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do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Vice-Presidente da Assembleia do

Estado do Espírito  Santo,  o  Presidente  da  Unale,  o  representante da Assembleia

Legislativa do Acre e outros que vieram aqui. Estamos recebendo convites para ir a

outros  Estados  brasileiros.  Haveremos  de  sair  pelos  Estados,  discutindo  a  dívida

pública e levando uma proposta razoável e uniforme à Presidência da República para

convencê-la a fazer a renegociação das dívidas públicas dos Estados brasileiros de

modo  geral.  A  partir  daí,  queremos,  futuramente,  renegociar  as  dívidas  dos

Municípios, pois inúmeros deles estão com o mesmo compromisso. Mas esbarramos

em uma questão: 70% do que se arrecada em tributos neste país fica em Brasília. Os

outros 30% são distribuídos a todos os Municípios e Estados brasileiros. Portanto, a

situação é completamente injusta.

Ouvi o Deputado Duarte Bechir responder à questão da segurança pública e quero

lembrar  ao Deputado Sávio  Souza Cruz que o sistema de segurança pública  em

Minas  foi  mudado  em  2004,  quando  se  implantou  o  sistema  de  defesa  social,

buscando a integração das Polícias. De 2004 em diante, o índice de violência vem

caindo. É verdade que, em 2011, esse índice aumentou novamente. Infelizmente, a

situação vem se alterando, mas o combate é permanente. Qual é a causa maior do

aumento da violência neste país? Todos sabem que é o tráfico de drogas. Cerca de

80% dos crimes cometidos no Brasil têm raiz no tráfico de drogas. Por que não se

combate  a  entrada  de  drogas  nas  nossas  fronteiras?  Isso  compete  ao  governo

federal, que não mandou um centavo em 2004, 2006, 2008 e 2010 para o Fundo

Penitenciário de Minas Gerais. Tudo isso precisa ser dito desta tribuna. Por questão

de justiça, de absoluta inconsistência e por não corresponderem à verdade, estamos

rebatendo as palavras do Deputado Sávio Souza Cruz.

Encaminhamos favoravelmente ao requerimento da Comissão Especial da Dívida

Pública do Estado, para que tenha mais um prazo de 30 dias.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* – Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente à

prorrogação da Comissão da Dívida Pública por mais 30 dias, até para que o PSDB e

os representantes do governo Anastasia expliquem como o déficit era zero e agora é

de  R$70.000.000.000,00.  Acho  que  30  dias  é  pouco  para  explicar  ao  povo  a
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exploração política feita pelo Governador Aécio Neves e seguida pelo Anastasia. Por

oito anos, disseram ao povo mineiro e brasileiro principalmente que o déficit era zero.

De repente, nas poucas vezes em que ocupou a tribuna do Senado, em Brasília, o

Senador disse que a dívida é impagável.  No final  do ano passado, o Governador

Anastasia remeteu projeto a esta Casa, e contra o voto do PT e do PSDB, aprovou

mais  R$7.000.000.000,00,  tornando-a  ainda  mais  impagável.  Então,  são

R$77.000.000.000,00 de dívida, e um Estado quebrado. E quem o quebrou não pode

ser outro senão o PSDB, do governo Azeredo até agora. Não é justo dizer que isso é

culpa da Presidenta Dilma, sinceramente. Na verdade, Deputados e telespectadores,

o acordo foi feito pelo Governador Eduardo Azeredo. Na época, todos os governos se

submeteram ao acordo perverso e ditado pelo Fundo Monetário Internacional. Quem

presidia  a Câmara dos  Deputados  e  depois  foi  líder  de  governo era  o  Deputado

Federal Aécio Neves. Então, o Presidente era o FHC, que, junto com Aécio Neves e

Azeredo fizeram essa dívida pública. Ressalto que as Bancadas do PT e do PMDB

votaram contra os termos, que eram draconianos. Se há agiotagem, ela veio de lá.

Isso precisa ficar claro. Por isso, acho que mais 30 dias será bom para que o povo

saiba disso.

Por meio de um receituário neoliberal, o governo criou o que chamava de choque

de gestão e déficit zero. O choque de gestão foi desmascarado pelos movimentos

sociais dos servidores públicos e fez com que houvesse a maior greve da história de

Minas Gerais no ano passado: foram 112 dias. Isso liquidou com a possibilidade de

melhorias no sistema educacional, por teimosia do governo em negociar o pagamento

do piso. Novamente o PSDB disse que a Dilma é quem tinha de pagar o piso. Ora,

para que governo estadual,  se o  governo federal  tem de arcar  com todo tipo de

despesa, incluindo o pagamento dos professores?

O caso da segurança pública também foi desmascarado agora. Não basta dizer que

o governo federal não enviou recursos, porque no Rio de Janeiro e em São Paulo,

governo do PSDB, houve diminuição da criminalidade. O governo de lá passou a ver

que existia um programa e buscou soluções.

Aqui o problema foi escondido durante um ano, sem que os dados de criminalidade

fossem colocados para o povo mineiro. Portanto, tivemos esse problema na área de
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segurança pública.

Também faz parte do choque de gestão o investimento na área da saúde inferior ao

que determina a Constituição. Inclusive, o Senador Aécio Neves, como Governador,

ficou como réu de um processo do Ministério Público que se refere a um recurso de

4,3 bilhões, que ficaram faltando para a educação pública em Minas. O Ministério

Público  aciona  o  ex-Governador  para  que  responda  pelo  pagamento  desses  4,3

bilhões inferiores  ao  que mandava a Constituição.  Na verdade,  esses são alguns

exemplos para mostrar que, infelizmente, o Choque de Gestão fez com que Minas

Gerais andasse para trás do ponto de vista das questões sociais. Mesmo com toda

dificuldade, isso está sendo demonstrado agora por nós, do Minas sem Censura e o

movimento social, pois temos a obrigação e o dever de fazer. Acredito que estamos

cumprindo bem o nosso papel de demonstrar isso ao povo mineiro.

Deputado Sávio Souza Cruz, creio que cabe ao governo do Estado reconhecer o

problema e tentar resolvê-lo. Ele não pode agir como mero comitê eleitoral para o

futuro,  para a Presidência da República,  escondendo os problemas e não agindo

como governo. Agindo dessa forma, o Estado perde. Acho que 30 dias é pouco para

que o governo possa explicar como essa dívida saiu de 14 bilhões, passou para 70

bilhões e está chegando a quase 80 bilhões com um “déficit zero”. Haja ginástica para

explicar tanta exploração política feita  no passado.  Sou favorável  à aprovação do

requerimento.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  pleiteia  seja  encaminhado  à

Fundação  de  Ensino  de  Contagem  pedido  de  informação  sobre  a  solicitação  de

inclusão dessa Fundação no Programa Educação Profissional e, em caso positivo,

em que fase se encontra o processo de inclusão.  Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda em que solicita sejam encaminhadas

à OAB-MG, para providências, as notas taquigráficas de seu pronunciamento na 9ª
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Reunião  Ordinária,  realizada  em  29/2/2012.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja o Projeto de Lei nº

2.745/2011  distribuído  à  Comissão  de  Saúde.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

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.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Gilsinho  Lopes,  Presidente  da  Comissão  de

Segurança  Pública  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo,

encaminhando convite a esta Comissão para evento sobre segurança pública nessa

Casa Legislativa; Eugênio Diniz,  Presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas,

encaminhando cópia de matérias veiculadas na imprensa contendo flagrantes de furto

e roubo de gado na região e solicitando providências;  Carlos Alberto dos Santos,

cidadão  de  Belo  Horizonte,  solicitando  que  esta  Comissão  intervenha  junto  aos
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órgãos competentes para inibir a prática de motovigilância nos bairros Boa Vista e

São Geraldo, nesta Capital; Jeferson Botelho Pereira, Chefe do 2º Departamento de

Polícia  Civil  em Contagem, encaminhando cópia  de parecer  desse Departamento

acerca  da  Recomendação  nº  2/2011,  da  Promotora  de  Justiça  da  Comarca  de

Ribeirão das Neves; João Carlos de Freitas Costa, Presidente da Câmara Municipal

de Esmeraldas, encaminhando a esta Comissão convite para participar de audiência

pública a ser realizada em 28/2/2012, nessa Casa Legislativa, para debater o projeto

de instalação de uma unidade prisional voltada para jovens e adultos infratores nesse

Município;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  no  dia

17/2/2012: ofícios das Sras. Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Casa Civil,  e

Huanda Bambirra Cabral, Diretora de Políticas de Apac e Co-Gestão da Secretaria de

Defesa Social,  e  dos Srs.  Celso Ávila  Prado,  Superintendente de Investigações e

Polícia  Judiciária  da  Polícia  Civil  (2);  Bruno  Costa  Magalhães,  Procurador  da

República; Ademir da Costa Carvalho, Prefeito Municipal de Caeté; Márcio Augusto

Freitas de Meira, Presidente da Funai; Josué Costa Valadão, Secretário de Governo

de Belo Horizonte; José Henrique Maia Ribeiro, Coordenador do Centro Integrado de

Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato  Infracional  de  Belo  Horizonte;  Djalma

Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig.  O  Presidente  acusa o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou como relatores os Deputados citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  729/11,  no  1º  turno  (Sargento  Rodrigues);  1.100  e

1.347/2011, no 1º turno, e 326/2011, no 2º turno (Maria Tereza Lara). Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.397,  2.413,  2.421,

2.430/2012.  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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Sargento Rodrigues (2) em que solicitam seja encaminhado

ao Presidente da Cemig pedido de providências quanto à iluminação pública das ruas

do Município de Caeté, uma vez que a Prefeitura alega que as melhorias já foram

pagas antecipadamente; seja realizada visita à Assembleia Legislativa do Estado do
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Espírito  Santo,  para  participar  de  evento  nessa  Casa  legislativa  sobre  segurança

pública; do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado ao

Cel.  PM  Rogério  Andrade,  Comandante  de  Policiamento  da  Capital,  pedido  de

providências para que a Companhia com circunscrição no Bairro Boa Vista identifique

as  empresas  ou  pessoas  que  estão  atuando  como  vigilantes,  conforme

correspondência encaminhada a esta Comissão, e que a Polícia Militar ofereça aos

moradores  desse  bairro  o  programa  Vizinhos  Protegidos;  seja  encaminhado  ao

Superintendente da Polícia Federal  em Minas Gerais pedido de providências para

fiscalizar  e  averiguar  se  o  serviço  de  vigilância  no  Bairro  Boa  Vista  está  em

conformidade  com  a  legislação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Paulo

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

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

Antônio  Júlio,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a fiscalização dos táxis que

atuam no colar metropolitano da RMBH, especialmente na região de Sete Lagoas,

por parte da BHTRANS, da PMMG e do DER-MG e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Ten.-Cel.  PM.  Sebastião  Emídio,  Comandante  do  Batalhão  da  Polícia  Militar

Rodoviária, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da

PMMG; os Srs.  Ronaldo de Assis  Carvalho,  Gerente de Fiscalização;  e Fernando
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Antônio Silveira Rodrigues, Assessor Jurídico da Diretoria de Fiscalização do DER-

MG,  representando  o  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;

Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon  Assembleia;  Antônio  Cláudio

Soares  Sampaio  Kubrusly,  Gerente  de  Fiscalização  do  Transporte  Irregular  da

BHTRANS,  representando  o  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da

BHTRANS; Caio Lucius Valace Oliveira Silva, Secretário Municipal de Transporte de

Sete  Lagoas;  Anastácio  Tavares,  Presidente  do  Sindicato  dos  Taxistas  de  Sete

Lagoas;  Dalmo  José  Machado,  Presidente  da  Cooperativa  dos  Transportes  de

Passageiros de Táxi de Sete Lagoas, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duilio de Castro, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em

Uberlândia para discutir sobre os abusos de preços praticados pelos estacionamentos

da cidade; e dos Deputados Duilio de Castro (3) em que solicita sejam realizadas

reuniões  de  audiência  pública  para  discutir  o  processo de leilão  do  Estádio  José

Duarte  Paiva  (Arena  do  Jacaré),em  Sete  Lagoas;  e  para  discutir  sobre  a

concentração de usuários de drogas em frente aos estabelecimentos comerciais do

hipercentro de Belo Horizonte, causando constrangimento aos consumidores; e em

que solicita seja encaminhado à Gerência de Consultoria Temática desta Casa pedido

de providências para que elabore um projeto de lei que disponha sobre a alteração da

redação da Lei nº 19.445, de 11/1/2011, especialmente quanto ao texto do art. 3º,

para que viabilize o retorno dos veículos táxi do anel metropolitano, ou do transporte

intermunicipal  remunerado  de  passageiros  ao  Município  de  origem,  conduzindo

passageiros;  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

discutir supostos abusos no uso de "telemarketing" ativo praticado pelas operadoras
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de telefonia celular, considerando, entre outras legislações, a Lei nº 19.095, de 2010,

que  disciplina  essa  forma  de  propaganda.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Duilio de Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.023/2011, no 1º

turno (Célio Moreira), e 1.334/2011, em turno único (Duarte Bechir). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

1.023/2011,  no  1º  turno,  é  retirado da  pauta  por  determinação do Presidente  da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  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 2.688/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

2.327 e 2.420/2012.  Submetido a discussão e  votação,  é aprovado o Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.637/2011. Registra-se a presença da Deputada
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Luzia Ferreira. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados, registrando-se votos contrários do Deputado Gustavo

Corrêa, requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  efetuar  um  levantamento  das  atividades  que

degradam a Lagoa Várzea das Flores, debater as medidas a serem tomadas para

acabar  com  a  poluição  no  local,  cobrar  maior  policiamento  e  fiscalização  dos

banhistas, monitorar e cobrar uma atitude ambientalmente correta de uma pedreira

que atua na região e buscar um acordo para que a área não sofra com os danos da

atividade, buscar maior comprometimento com as Prefeituras Municipais de Betim e

Contagem  com  as  leis  ambientais  que  contemplam a  área  e  cobrar  medidas  de

tratamento de esgoto para que os dejetos não sejam despejados na Lagoa; Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os

impactos ambientais provocados pela construção de prédios  na orla  da Lagoa da

Pampulha, em Belo Horizonte, e a liberação de alvarás e a deterioração da região,

bem como verificar o cumprimento da lei de uso e ocupação de solo, o respeito ao

silêncio  e  a  preservação  ao  meio  ambiente,  a  melhor  ordenação  do  tráfego  de

veículos, a limpeza urbana e a adequação dos eventos públicos às leis municipais em

vigor; e Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

obter esclarecimentos relativos à tentativa da mineradora Vale de buscar, através de

medidas judiciais,  derrubar  o tombamento da Serra da Piedade,  reconhecido pelo

Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  -  Iphan.  Em  seguida,  é

prejudicado,  conforme  inciso  I  do  art.  284  do  Regimento  Interno,  que  considera

prejudicada a discussão ou a votação de proposição com objetivo idêntico ao de outra

aprovada na mesma sessão legislativa, requerimento do Deputado Fred Costa em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação da

Lagoa Seca, no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Logo após, são recebidos pela

Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de

providências para realizar estudos para a criação do Parque Natural  Municipal da

Pampulha e do Museu da Água e do Meio Ambiente - MAM -, a ser implantado no
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interior dessa unidade de conservação; Juninho Araújo em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública no Município de Conselheiro Lafaiete para debater a

necessidade  de  aperfeiçoamento  na  construção  e  implantação  da  Estação  de

Tratamento de Esgoto do Ribeirão Ventura Luiz, no Bairro Água Preta, de forma a não

causar danos ao meio ambiente e à saúde da população; Alencar da Silveira Jr., Célio

Moreira, Luzia Ferreira e Paulo Lamac (2) em que solicitam seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para homologar o reconhecimento do

Decreto  de  Situação  de  Emergência  do  Município  de  Itabirito  e  liberar  recursos

financeiros e materiais com o intuito de recuperar a infraestrutura do Município, apoiar

a população atingida pelas enchentes e desbarrancamentos de encostas e custear

obras de prevenção a novos desastres; e seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de providências

para elaborar relatório técnico da Bacia do Rio Itabirito, demonstrando as causas e

medidas cabíveis para evitar o recorrente processo de enchentes que vêm ocorrendo

no Município; Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  a  compatibilidade  da  recente  reestruturação  funcional

implementada  no  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  com  a  necessidade  da

elaboração de políticas  públicas  eficazes  e  que permitam equilibrar  os  interesses

privados, tradicionais e o direito público ao meio ambiente; Fred Costa em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater o assoreamento do lago da

Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte; Carlos Henrique, Délio Malheiros, Durval

Ângelo, João Vítor Xavier e Liza Prado em que solicitam seja realizada visita conjunta

com  as  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Direito  do  Consumidor  e  do

Contribuinte ao Tribunal de Justiça do Estado para viabilizar um trâmite mais célere

aos processos que envolvem os moradores do Bairro Buritis, em Belo Horizonte, que

dizem  respeito  à  reparação  dos  prejuízos  suportados  pelos  condôminos  em

decorrência do desmoronamento da encosta; e Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja encaminhado ao IEF pedido de providências para agilizar a análise do Processo

nº 172/09, referente à criação da Reserva Particular de Patrimônio Natural Campos

Joviano,  no Município de Delfim Moreira Sul.  Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/2/2012

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Gustavo  Perrella  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrella, dispensa

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

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

apreciar  matéria  constante  da  pauta  e  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 votação, é

aprovado, em turno único, o Requerimento nº 2.485/2012. 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 recebido e aprovado requerimento dos Deputados

Rogério  Correia  e  Gustavo  Valadares  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência

pública desta Comissão para debater o processo de gerenciamento dos Estádios do

Mineirão e Independência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella - Fabiano Tolentino.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às  9h9min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Paulo  Lamac  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o
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Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação,

informando que estão sendo tomadas as medidas necessárias  à normalização do

funcionamento da Escola Estadual  Ordem e Progresso;  e  dos Srs.  Marco Antônio

Monteiro de Castro, Delegado-Geral de Polícia Civil e Diretor-Geral da Academia de

Polícia Civil, informando a impossibilidade de comparecimento da Sra. Mariza Oliveira

Costa  à  audiência  pública  realizada em  23/2/12;  Danilo  de  Castro,  Secretário  de

Estado de Governo,  comunicando que o Procurador  do Estado Cléber  Reis Rego

participará  da  audiência  pública  de  27/2/12;  e  de  correspondência  publicada  no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Célia

Ribeiro Vasconcelos, Presidente do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte; e dos Srs.

Cylton Brandão da Matta, Corregedor-Geral de Polícia Civil; Fernando Teixeira Frota

Soares,  Corregedor  da  Secretaria  de  Defesa  Social;  Edson  Serafim  Camargos,

Delegado  de  Polícia;  Danilo  Vieira  Júnior,  Secretário  Adjunto  de  Meio  Ambiente;

Edson Serafim Camargos, Delegado de Polícia (17/2/12).  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

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (9) em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Ministério Público pedido de providências

para  apuração  das  denúncias  recebidas  por  esta  Comissão  através  de

correspondência, no que se refere à rotina dos detentos do Complexo Penitenciário

Nelson Hungria, em Contagem; seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e

à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para proteção dos

Promotores de Justiça Lais Maria Costa Silveira e André Luiz Garcia de Pinho e de

seus familiares em decorrência dos atentados contra suas vidas; seja encaminhado

ao  Corregedor-Geral  da  Polícia  Militar,  ao  Corregedor-Geral  da  Polícia  Civil  e  ao

Ouvidor de Polícia do Estado pedido de providências para apuração dos incidentes
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envolvendo policiais militares e civis na madrugada de 20/2/2012, em Janaúba; seja

encaminhado  à  Presidente  da  República  e  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de

providências  para  a  criação  de  cargos  de  Defensor  Público  Federal  e  da

correspondente carreira de apoio a esses cargos, com vistas ao aproveitamento dos

aprovados  no  4º  Concurso  de  Defensor  Público  da  União;  seja  manifestada

solidariedade  aos  Promotores  de  Justiça  Lais  Maria  Costa  Silveira  e  André  Luiz

Garcia de Pinho juntamente com sua esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho, vítimas

de  inúmeras  ameaças  e  atentados  contra  suas  vidas;

sejam encaminhados à Presidência do Conselho Nacional de Justiça cópia do trecho

das notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária desta Comissão que transcreve as

palavras  do  Presidente  sobre  a  conduta  da  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça

relativamente ao caso do magistrado Adriano de Mesquita Carneiro, denunciado por

prática  de  irregularidades  em  Varas  de  Tóxicos  de  Belo  Horizonte,  segundo

documentação  já  enviada  ao Ministro  Cézar  Peluso  em  18/10/2011,  e  pedido  de

providências para averiguar a citada conduta da Corregedoria do Tribunal de Justiça;

sejam encaminhados  à  Ouvidoria  Educacional  da  Ouvidoria  Geral  do  Estado e  à

Secretaria de Estado de Educação cópias do trecho das notas taquigráficas da 3ª

Reunião Ordinária desta Comissão em que consta a fala do Sr. Vandir Paulino Pereira

e dos documentos recebidos nesta reunião e pedidos de providências para que se

apurem as denúncias  de  dispensa injustificada do declarante  da  função de Vice-

Diretor da Escola Estadual Diretora Maria Manso, no Município de Nova Serrana, de

irregularidade na nomeação da atual direção da unidade escolar e de negativa de

fornecimento  de  documentos  e  certidões  à  comunidade  escolar  por  parte  da

secretaria da escola acima mencionada; seja realizada reunião de audiência pública a

fim de ouvir o Sr. Nilton Antônio Monteiro sobre e denúncias de interesse da ALMG e

da sociedade mineira, nos termos do art. 60, § 2º,VI, da Constituição do Estado; seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  situação  dos  moradores  a

serem removidos do entorno do Anel Rodoviário; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja encaminhado pedido de informações à Embaixada de Portugal sobre a "causa

mortis" da estudante brasileira Thaís Caroline Gonçalves, que finalizava intercâmbio

em Portugal e faleceu em 16/11/2011 no Hospital de Braga; Liza Prado (3) em que
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solicita  seja encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros  Militar  pedido de

providências com vistas à destinação de duas ambulâncias para a unidade dessa

corporação em Uberlândia;  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa

Social e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para agilização da mudança

da sede da 16ª Delegacia do Município de Uberlândia em função da precariedade de

suas instalações; sejam encaminhados à Subsecretaria de Atendimento às Medidas

Socioeducativas, da Secretaria de Estado de Defesa Social, pedidos de informações

sobre as medidas protetivas ofertadas a crianças e adolescentes vítimas de violência,

sobre  as  políticas,  programas  e  medidas  realmente  oferecidos,  sobre  os  critérios

usados  para  definir  os  seus  beneficiários;  sobre  a  adequação  dos  tratamentos  à

realidade  psicossocial  existente;  e  sobre  a  estrutura  disponível  para  garantir  sua

efetivação,  bem  como  sobre  as  carências  e  eventuais  demandas  a  respeito  do

assunto; Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral

da Polícia Militar pedido de providências para que seja colocado em disponibilidade

cautelar o Ten.-Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca, Comandante do 19º Batalhão

da  Polícia  Militar,  em  Teófilo  Otoni,  tendo  em  vista  as  graves  denúncias  de

perseguição, coação moral de servidores e outras práticas irregulares, nos termos

dos arts. 26 e 27 da Lei nº 14.310, de 19/6/2012 - Código de Ética e Disciplina Militar.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Rogério Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2012

Às  14h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Gustavo Valadares e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Anselmo José

Domingos, por indicação da Liderança do Avança Minas), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Alencar da Silveira

Jr. e Ivair Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
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Lopes,  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 obter informações sobre a colocação de grades no

Estádio Raimundo Sampaio -  Independência -  e a discutir  e votar  proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Éder Sá Alves Campos, Gerente do Programa Estruturador Copa do Mundo 2014

e Chefe de Gabinete, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo; Edson Antenor Lima Paula, Promotor de Justiça da

14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor; e Teodomiro Matos Bicalho,

Assessor  da  Presidência,  representando  o  Sr.  Jobson  Nogueira  de  Andrade,

Presidente do CREA-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra aos Deputados Antônio Júlio  e Gustavo Valadares,  autores do

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

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

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Adalclever  Lopes,  Presidente  -  Célio  Moreira  -  Duarte  Bechir  -  Anselmo  José

Domingos - Celinho do Sinttrocel.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 127

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

Proposição de Lei Complementar n° 127, que altera a  Lei Complementar nº 102, de

17/1/2008,  que  dispõe  sobre  a  organização  do  Tribunal  de  Contas  e  dá  outras
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providências.

Por  meio  da  Mensagem  n° 169/2011,  publicada  no  “Diá rio  do  Legislativo”  de

16/12/2011, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa,

as razões do veto, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial, nos termos

do disposto no art. 222, combinado com o art. 111, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos da mensagem do Governador, o veto parcial incide sobre o art. 9º da

Proposição de Lei Complementar nº 127, que pretendia acrescentar o art. 110-G à Lei

Complementar  nº  102,  de  2008,  que  dispõe sobre  a  organização  do Tribunal  de

Contas e dá outras providências.

O  Governador  do  Estado,  valendo-se  dos  argumentos  expendidos  pela  egrégia

Corte  de  Contas,  esclarece,  nas  razões  do  veto,  que  “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”.

O art. 110-G assim dispõe:

“art.  110-G –  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”.

Segundo as razões do veto, ao se pretender 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,  podem-se  gerar  duas

consequências  no  mínimo  preocupantes.  A primeira  delas  seria  a  incidência,  de

plano, do instituto da prescrição em todos os processos, mesmo que em grau de

recurso, anteriores a 2007. A segunda, 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,  seria  a  geração  de  outro  sem-número  de processos  prescritos,  a

cada  ano,  a  cada  mês,  a  cada  dia,  tornando  a  Corte  de  Contas  um  mero

“homologador” do instituto.

Diante  desses  argumentos,  manifestamo-nos  pela  sua  admissibilidade,
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corroborando o entendimento de que, a prevalecer o dispositivo vetado, estar-se-ia

desvirtuando toda a lógica do tratamento que se pretendeu dispensar ao instituto da

prescrição no âmbito da pretensão punitiva do Tribunal de Contas e inviabilizando o

próprio  exercício  do  poder-dever  constitucional  do  controle  externo,  conforme

ressaltado nas razões do veto.

Nesse  passo,  reforça  o  nosso  entendimento  a  indisponibilidade  do  interesse

público,  notadamente  no  âmbito  do  Tribunal  de  Contas,  cuja  missão  principal  é

fiscalizar  toda  ação  e  ato  praticado  por  seus  jurisdicionados.  Ressalte-se,  por

derradeiro, que o instituto da prescrição é uma medida de ordem pública que tem por

finalidade  extinguir  as  ações,  para  que  a  instabilidade  do  direito  não  venha  a

perpetuar-se, e proporcionar, assim, segurança às relações jurídicas e estabilidade às

relações sociais.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  manutenção  do  veto  parcial  à  Proposição  de  Lei

Complementar nº 127.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012 .

Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 128

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  Estadual  vetou  parcialmente  a

Proposição de Lei Complementar nº 128, que “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”.

Por  meio  da  Mensagem  nº  173/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

9/2/2012, o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as

razões  do veto  incidente  sobre  a  proposição,  o  qual  deve  receber  parecer  desta

Comissão  Especial,  nos  termos  do  art.  222,  combinado  com  o  art.  111,  “b”,  do
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Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 173/2012, o Governador do Estado opôs veto parcial à

Proposição de Lei Complementar nº 128, que 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 dispositivo vetado, que já constava na redação original do projeto, é o inciso

XVIII do art. 3º, o qual atribui à Agência RMVA a prerrogativa de “planejar, coordenar,

controlar,  regular,  fiscalizar,  monitorar e avaliar  as  ações relativas a transporte na

Região Metropolitana do Vale do Aço”.

Nas razões do veto,  fundamentadas em questões de inconstitucionalidade e de

interesse público,  alega o Chefe do Executivo que o preceito em questão não se

harmoniza com o disposto no inciso XIV do art. 90 da Carta mineira, o qual assegura

privativamente ao Governador a competência para dispor, na forma da lei, sobre a

organização e a atividade do Poder Executivo. Para fortalecer tal ponto de vista, cita

decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.254-ES, na qual a

citada Corte fixa o entendimento de que “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” (Min. Ellen Gracie, órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 2/12/2005).

Alega, ainda, o Governador do Estado que o dispositivo vetado é incompatível com

as diretrizes  previstas  na Lei  Delegada nº 180,  de  2011,  que contém a estrutura

orgânica  da  administração  pública  do  Poder  Executivo  e  dá  outras  providências,

especialmente no que tange às atribuições da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas –  Setop.  Ademais,  sustenta a mencionada autoridade política que

prerrogativa  análoga  não  foi  atribuída  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, fato que, segundo ele, poderá

contribuir  para um desequilíbrio  no modelo institucional adotado para a RMVA em

relação à RMBH.

Ao  contrastar  o  preceito  vetado  com  as  disposições  constitucionais  e  legais
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pertinentes, verifica-se a procedência das alegações do Governador do Estado. De

fato,  o  art.  90,  XIV,da  Carta  mineira,  seguindo  as  diretrizes  do  art.  84,  VI,  da

Constituição da República, assegura ao Chefe do Executivo competência privativa

para dispor  sobre a organização e a atividade do Poder  Executivo.  Nesse ponto,

saliente-se que a Emenda à Constituição Federal nº 32, de 2001, ampliou o poder

regulamentar  do  Presidente  da  República  para  dispor  sobre  a  matéria,  mediante

decreto, contanto que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de

órgãos públicos, e para extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos. Se essa

prerrogativa foi constitucionalmente atribuída ao Governador do Estado, seja por meio

de  lei,  seja  mediante  decreto,  seria  juridicamente  questionável  a  fixação  de

competência análoga à Agência RMVA.

Por outro lado, é oportuno ressaltar que o “caput” do art. 243 da Lei Delegada nº

180, de 2011, atribui à Setop competência para “planejar, coordenar, controlar, regular

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  a  transportes  e  obras

públicas”. Se tal competência foi instituída para determinado órgão da administração

direta do Executivo, responsável pela formulação da política de transportes no âmbito

do Estado, por que razão atribuir prerrogativa idêntica ou semelhante a uma entidade

da administração indireta do Executivo? A prevalecer o comando do preceito vetado,

estar-se-ia  diante  de  uma sobreposição de  matérias,  pois  a  Setop e  a  autarquia

Agência  RMVA  teriam  as  mesmas  atribuições,  o  que  não  se  justifica,  pois  a

manutenção de ambos os dispositivos  acarretaria  dificuldades de interpretação do

texto e conflitos de competência entre essas instâncias administrativas.

Finalmente, não é demais ressaltar que a Região Metropolitana de Belo Horizonte e

a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  têm  a  mesma  natureza  jurídica,  e  sua

finalidade  é  a  execução  de  atividade  pública  de  interesse  comum.  Igualmente,  a

Agência RMBH tem a mesma finalidade da Agência RMVA, uma vez que se trata de

autarquias  territoriais  voltadas  para  o  planejamento  dessas  regiões.

Consequentemente, não teria sentido atribuir à Agência RMVA competência que não

fora prevista legalmente para a Agência RMBH, fato que, conforme já destacado nas

razões do veto, pode contribuir para um desequilíbrio no modelo institucional previsto

para ambas as regiões. Se se trata de entidades públicas com os mesmos objetivos
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institucionais,  isso significa  que suas prerrogativas  são as mesmas,  não havendo

razão para inovar as competências de uma agência em relação à outra, pois tal fato,

além de contrariar  o ordenamento constitucional  vigente,  não se coaduna com os

parâmetros  da  administração  pública  estadual,  especialmente  com  as  diretrizes

previstas na Lei Delegada nº 180, de 2011.

Dessa forma, concordamos com as razões do veto, cuja finalidade é preservar a

coerência do ordenamento jurídico mineiro e do aparelho burocrático estadual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição

de Lei Complementar nº 128.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012 .

Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.914

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

proposição de lei  em epígrafe,  que dispõe sobre o  Sistema de Ensino da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  175/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, I, “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir

parecer.

Fundamentação

O veto oposto pelo Governador do Estado à Proposição de Lei nº 20.914 incidiu

sobre  o  inciso  III  do  parágrafo  único  do  art.  2º,  dispositivo  acrescentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça durante a tramitação da matéria em 1º turno.

Segundo  o  referido  dispositivo,  integram  o  citado  sistema de  ensino  -  além da

Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e do Colégio Tiradentes da Polícia Militar

- os cursos, estágios e outras atividades de interesse da Polícia Militar do Estado de
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Minas Gerais – PMMG –, realizados por seu efetivo em instituições não vinculadas à

sua estrutura.

Segundo  as  razões  do  veto,  foram  incluídos  no  inciso  III  conceitos  amplos  e

indeterminados, tendo se ampliado significativamente o rol de integrantes do sistema

de ensino, ao se inserir instituições de ensino desprovidas de vínculo com a Polícia

Militar.

De acordo com o atual organograma da PMMG, apenas a Academia de Polícia

Militar  e  o  Colégio  Tiradentes  ministram  cursos  voltados  ao  aprimoramento

profissional dos militares e à educação de seus dependentes, mostrando-se ampla a

medida  prevista  no  inciso  III,  objeto  do  veto.  Ademais,  não  é  conveniente  que

instituições de ensino desprovidas de vínculo com a Polícia Militar façam parte do

sistema de ensino em questão, uma vez que podem não seguir a filosofia de trabalho

adotada pela corporação, o que pode comprometer o princípio da eficiência.

Dessa forma, manifestamos nosso acordo com o posicionamento assumido pelo

Governador do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela manutenção do veto parcial à Proposição de Lei nº

20.914.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.925

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a

legislação tributária  do Estado de Minas Gerais,  e o art.  11 da Lei  nº  11.403,  de

21/1/94,  que reorganiza  o Departamento  de  Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER-MG –, e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  169/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012.
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Constituída a presente Comissão, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre

ele emitir parecer.

Fundamentação

A proposição  em  exame reduz  a  carga  tributária  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente sobre diversos

produtos, entre eles, feijão, materiais de cerâmica – como tijolos, telhas cerâmicas,

manilhas  e  conexões  –,  areia,  brita,  laje  pré-moldada,  telhas  plásticas,  concreto

cimento  ou  asfáltico,  “kit”  para  gás  natural  veicular  –  GNV  –  capacete  para

motociclista. É também concedida redução para até 0% da carga tributária com vistas

a incentivar a instalação, em território mineiro, de estabelecimentos industriais que

gerem empregos no Estado, bem como alteradas normas relativas a penalidades por

infrações tributárias e à fiscalização dos tributos. Com o objetivo de financiar o Fundo

de Combate à Pobreza, previsto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias  –  ADCT –  da  Constituição da República,  a proposição cria  ainda um

adicional de dois pontos percentuais,  até 31/12/2015, sobre as alíquotas de ICMS

incidentes nas operações com bebidas alcoólicas – exceto aguardente de cana ou de

melaço –, cervejas sem álcool, cigarros e produtos de tabacaria e armas.

Os arts. 14 e 15 da proposição em exame, vetados pelo Governador do Estado,

alteram, respectivamente, o item 1 da Tabela C da Lei nº 6.763, de 1975, e os §§ 1º e

2º do art. 11 da Lei nº 11.403, de 1994. O objetivo da alteração é reduzir de 4% para

3% as alíquotas da taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente do sistema de

transporte  coletivo  intermunicipal  e  da  taxa  de  gerenciamento,  fiscalização  e

expediente do sistema de transporte coletivo metropolitano.

Segundo  a  mensagem  do  Governador  do  Estado,  a  redução  das  alíquotas

estabelecidas nos dispositivos acima referidos não atende ao interesse público ao

impor vultosa renúncia de receita não compensada. Para fundamentar o veto, são

apresentadas as ponderações da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Conforme

a  Secretaria,  a  medida  terá  um  grande  impacto  para  a  arrecadação  do  Estado,

representando  uma  renúncia  de  aproximadamente  25%  do  montante  arrecadado
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pelas taxas, o que pode ser extremamente prejudicial. A SEF ainda destaca que não

foram observadas as determinações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal,

não havendo previsão de medida compensatória correspondente.

De fato, o art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, estabelece os

requisitos  para  a  concessão  ou  ampliação de  incentivo  ou  benefício  de  natureza

tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita.  Conforme  o  dispositivo,  a  medida

deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  no

primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na

lei  de  diretrizes  orçamentárias.  Deve  ainda,  segundo  o  mesmo  artigo,  estar

acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento de receita; ou o

proponente demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais. No primeiro caso, o

incentivo ou benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as medidas

de compensação tributária.

Considerando o grande impacto na arrecadação do Estado e o risco potencial de

desequilíbrio fiscal decorrente da medida contida nos artigos vetados, tendo em vista

o descumprimento dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, somos levados a

concordar com o veto do Governador do Estado.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  manutenção  do  veto  oposto  aos  arts.  14  e15  da

Proposição de Lei nº 20.925.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Carlos Mosconi.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.934

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

proposição de lei em epígrafe, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, e dá outras

providências.



470
____________________________________________________________________________

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  171/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012.

Constituída  esta  Comissão,  nos  termos do art.  222,  combinado com o  art.  111,

inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele

emitir parecer.

Fundamentação

A proposição de lei em exame altera os arts. 5º, 10, 11 e 14 da Lei nº 14.937, de

2003, acrescenta os arts. 11-A e 16-A à referida lei, altera o art. 6° da Lei n° 19.445,

de  12/1/2011,  bem  como revoga  dispositivos  das  Leis  nºs  12.971,  de  27/7/98,  e

15.956, de 29/12/2005. São objetos do veto do Governador os arts. 4º, 7º e 8º da

proposição.

O art. 4º acrescenta o § 3° ao art. 11 da Lei n° 14 .937, de 2003, com o objetivo de

permitir o pagamento do IPVA incidente sobre a propriedade de ônibus utilizado no

transporte coletivo urbano de passageiros em até oito parcelas mensais consecutivas.

Nas razões do veto, são apresentados argumentos que demonstram que o disposto

no  referido  parágrafo  contraria  o  interesse  público,  na  medida  em  que  viola  a

segurança  jurídica  e  o  equilíbrio  orçamentário  do  Estado  e  dos  Municípios.  Para

tanto,  é reproduzida  manifestação da Secretaria  de  Estado de Fazenda –  SEF –

sobre a questão.

Segundo a SEF, a previsão normativa gera um impacto negativo sobre os cofres

públicos,  não  somente  do  Estado,  mas  também  dos  Municípios,  uma  vez  que,

embora o IPVA seja um imposto de competência estadual, 50% do produto de sua

arrecadação pertence aos Municípios,  nos termos do disposto no art.  158,  III,  da

Constituição da República. Como historicamente o IPVA nunca pode ser pago em

mais de três parcelas, as regras hoje vigentes já foram devidamente absorvidas tanto

pelos contribuintes quanto pelo Estado e pelos Municípios, alega a SEF. Por outro

lado,  de  acordo  com  a  Secretaria,  a  diluição  do  ingresso  de  receita  certamente

causará desequilíbrio nas contas do Estado e dos Municípios mineiros, uma vez que

estes elaboram seus Orçamentos levando em consideração a receita proveniente do

IPVA para honrar despesas típicas do início do ano, tais como 13º salário e férias de

seus  servidores.  “Embora  a  proposta  não  represente  uma  renúncia  de  receita,
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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”, afirma a SEF. Os impactos da medida proposta podem ser ainda mais

graves,  alega  a  SEF,  em  virtude  da  crise  da  economia  mundial,  ao  afetar

especialmente  os  Municípios,  dado o significativo  grau  de dependência  financeira

desses entes em relação às receitas de transferência provenientes da União e dos

Estados.

Outro argumento apontado é a possibilidade de aumento da inadimplência. Já que

antes do prazo para licenciamento do  veículo  o proprietário  pode transitar  com o

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV – do ano anterior, muitos

contribuintes optam por pagar o IPVA e a Taxa de Licenciamento somente após a

exigência do porte do CRLV do exercício corrente. Desse modo, com o aumento do

número de parcelas proposto, o calendário de licenciamento teria início em setembro,

estendendo-se até novembro, o que possibilitaria aos veículos do Estado circularem

sem o pagamento dos tributos durante quase todo o ano.

Conforme é ressaltado nas razões do veto, fica mantido o regime jurídico do IPVA,

no que concerne ao parcelamento, podendo o proprietário dos ônibus utilizados no

transporte  coletivo  urbano  pagar  a  exação  em  cota  única  ou  em  três  parcelas

mensais consecutivas.

O art.  7º,  outro  dispositivo  vetado  por  contrariar  o  interesse público,  tem como

objetivo acrescentar os §§ 3º e 4º ao art.  6° da Le i  n° 19.445, de 12/1/2011, que

estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino

de passageiros no Estado. A intenção é estabelecer multa de 500 Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais – Ufemgs – e apreensão do veículo à Delegatária para o

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.  Como  justificativa  para  o  veto,  foram  apresentadas  as  considerações  da

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop.  Segundo  essa
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Secretaria,  o  dispositivo  prejudica  todos  os  passageiros  que  precisarem  tomar  o

ônibus nos locais que não coincidem com os pontos de seção, distantes entre si no

mínimo 10km. A Setop chama a atenção para o fato de que a principal prejudicada

seria a população rural, que muitas vezes embarca nos ônibus em locais isolados ao

longo das rodovias, e de que o transtorno causado pela medida será ainda maior no

período chuvoso.

Por fim, foi vetado, por antijuridicidade, o art. 8º, que revoga o inciso II do art. 2º da

Lei n° 12.971, de 27/7/98, e o art. 16 da Lei n° 15 .956, de 29/12/2005. O primeiro

dispositivo determina que cada unidade de atendimento das instituições bancárias e

financeiras deve dispor de 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.  O segundo possibilita  o  pagamento  do  crédito  tributário  relativo  ao  IPVA

vencido até setembro de 2005 em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas e

aquele  vencido  após  setembro  de  2005  em  até  três  parcelas  mensais  iguais  e

sucessivas. Nas razões do veto, é argumentada a indiscutível ausência de pertinência

temática entre o objeto da proposição em exame e o seu art. 8º.

De fato, verifica-se a ofensa ao disposto na Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004,

que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado,

conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado. O seu

art. 3º, I, estabelece como um dos princípios a serem observados na elaboração da

lei o de que “cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a ele

não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”.

Mostra-se pertinente a supressão do art.  8º  da proposta de lei,  relativamente  à

revogação de dispositivo da Lei nº 12.971, de 1998, uma vez que a proposta estaria a

suprimir  da mencionada norma,  que diz respeito  à segurança do consumidor  dos

serviços prestados pelas instituições financeiras, dispositivo da mais alta importância.

Com efeito,  o inciso II  do  art.  2º  da lei  em comento  trata de  norma protetiva do

consumidor, que deve ter garantida a sua integridade física quando se encontra nas

dependências  dos  referidos  estabelecimentos,  em  absoluta  consonância  com  os

preceitos constantes da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor.
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A mensagem do Governador ainda observa que, tendo em vista que veto parcial

deve abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, nos

termos do disposto no § 2º do art. 66 da Constituição da República, a previsão de

revogação expressa do art. 16 da Lei nº 15.956, de 29/12/2005, foi alcançada pelo

veto. A revogação do referido dispositivo, contudo, 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

proposição, conforme destaca a mensagem. Além disso, o dispositivo tem natureza

transitória, visto que prevê o parcelamento de IPVA vencido até setembro de 2005,

enquanto  o  art.  11-A  ora  inserido  na  Lei  nº  14.937,  de  2003,  estabelece  o

parcelamento de débitos pretéritos sem limitação temporal.

Consideramos  pertinentes  e  incontestáveis  os  argumentos  expendidos  pelo

Governador do Estado para justificar o veto aos dispositivos acima referidos.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto aos arts. 4º, 7º e 8º da

Proposição de Lei nº 20.934.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Carlos Mosconi.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 706/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.988/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação  de  Aécio  Ferreira  da  Cunha  ao  restaurante  universitário  da

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  26/4/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Unimontes , para que se manifestasse sobre a pretensão do projeto.
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De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 706/2011 tem por escopo dar a denominação de Aécio Ferreira

da Cunha ao restaurante universitário da Unimontes.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar  que,  em resposta à diligência solicitada,  o Reitor  da Unimontes,

após  consultar  os  órgãos  competentes  dessa  instituição,  manifestou-se

favoravelmente aos termos da proposição, por homenagear um homem público que

atuou ativamente em prol da sociedade.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 706/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 920/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.213/2010,  dispõe  sobre  a

denominação do prédio do presídio de Coromandel, situado nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  3/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, para que essa se manifestasse

sobre a pretensão do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  920/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação de  Presídio

Sargento Jorge ao prédio do presídio de Coromandel, situado nesse Município.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Defesa Social, por meio da Nota Jurídica nº 333/11, manifestou-se de forma favorável

aos termos da proposição, uma vez que ela pretende homenagear quem muito lutou

para que o Município de Coromandel tivesse um presídio.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 920/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.838/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Grupo Cultural  e  Social Kayuru,  com sede no Município de

Carmo do Cajuru.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  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 1.838/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Cultural e Social Kayuru, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 14 (ver

alteração de 13/10/2011),  que as atividades de seus dirigentes e  associados não

serão remuneradas. Com relação ao destino do patrimônio remanescente, no caso de

dissolução  da  entidade,  aplica-se  o  art.  61  do  Código  Civil,  que  determina  seu

encaminhamento a instituições de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.838/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.180/2011

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 Maçônica Internacional - AMI -, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/7/2011  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 2.180/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Maçônica  Internacional  –  AMI  –,  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  (ver  alteração  de  10/11/2011)

determina, no parágrafo único do art. 13, que as atividades de seus administradores

não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  39,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  organização  maçônica  regular  ou  a

entidade social similar, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público  –  Oscip –,  nos  termos da Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  com o mesmo

objetivo da entidade dissolvida e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar a denominação da

entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.180/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, na ementa e no art. 1º, a palavra “Associação” pela palavra “Ação”.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.
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Bruno  Siqueira,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.495/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro Cultural Capoeirando, 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.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.495/2011 pretende declarar  de utilidade pública  o Centro

Cultural Capoeirando, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  por  escopo

documentar e preservar a capoeira como manifestação cultural.

Na consecução de seus objetivos, a instituição incentiva a prática da capoeira como

arte, esporte e expressão da cultura do povo brasileiro; mantém academias para o

ensino  e  a  prática  de  modalidades  de  esporte  como  capoeira,  boxe,  ciclismo  e

ginástica olímpica; difunde a cultura afro-brasileira como forma de resgatar as origens

locais; disponibiliza materiais e equipamentos que possibilitem o desenvolvimento do

esporte e da cultura;  defende a preservação do meio ambiente; realiza atividades

assistenciais, educacionais, sociais, desportivas e recreativas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural Capoeirando,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.495/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de março de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.



480
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.509/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Alvorada,  com  sede  no

Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.509/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Alvorada, com sede no Município de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 4º do art. 19 veda a

remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e o art. 39 estabelece

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.509/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.800/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Ambiental e

Sociocultural do Bairro Amaro Lanari  - Adas -, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.800/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Ambiental e Sociocultural do Bairro Amaro Lanari -

Adas -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 dos

arts.  5º  e  25,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,

instituidores, benfeitores, doadores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art.

42, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a

entidade pública municipal.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.800/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.809/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de utilidade pública o Instituto Esporte Arte e Cultura “Primeiros Passos”,

com sede no Município de Passos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  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 2.809/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto  Esporte  Arte  e  Cultura  “Primeiros  Passos”,  com  sede  no  Município  de

Passos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer gratificação, bonificação ou vantagem;
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e, no art. 38, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.809/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rômulo  Viegas  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.823/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a União Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e

Distritos – Unijuf –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.823/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos – Unijuf –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  66  veda  a

remuneração de todos os cargos de diretoria, departamentos e conselhos no âmbito

da  Unijuf;  e  o  art.  74  prevê  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída,  em

regular funcionamento há mais de cinco anos e que tenha seus dirigentes principais

eleitos por processos que assegurem a mais ampla participação da comunidade em

que tiver sua sede, com preferência para aquela registrada no Conselho Nacional ou

Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.823/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Luiz Henrique, Presidente e relator – André Quintão – Bruno Siqueira – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 29/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.313/2009, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da

informação do peso drenado em produtos embalados.

A matéria foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei  nº  1.360/2011,  resultante do desarquivamento do Projeto de Lei  nº

5.061/2010, por apresentar conteúdo semelhante.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  De  posse  da  resposta,  em  análise

preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com

a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece que os produtos embalados em que se adiciona

líquido para conservação deverão apresentar, em caracteres com o mesmo destaque

e  tamanho  daqueles  utilizados  para  informar  o  peso líquido,  informação do  peso

drenado, qual seja a quantidade do produto excluindo-se a embalagem e quaisquer

líquidos, soluções, caldos, vinagres, azeites, óleos ou sucos de frutas e hortaliças.

Segundo o autor, não há nas embalagens informação sobre o peso líquido drenado.

O consumidor pensa que está levando 2kg de peixe quando, na verdade, grande

parte  do  peso  deve-se  à  água  existente  na  embalagem  para  conservação  do

alimento. A divulgação isolada do peso líquido não é uma informação útil, servindo

apenas para ludibriar os consumidores. A medida visa a colocá-los no mesmo nível

de proteção dos consumidores americanos e europeus, adequando os produtos às

exigências metrológicas vigentes nesses mercados.

A Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à mencionada diligência, esclareceu

que  o  projeto  é  louvável  e  possui  grande  relevância  para  a  população,  porém  o

assunto já se encontra regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa -, por meio da Resolução RDC nº 259/2002.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a matéria é de competência

legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Em relação ao

caso  em  tela,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.782,  de  26/1/99,  instituindo  o  Sistema

Nacional  de  Vigilância  Sanitária  e  criando  a  Anvisa,  que  publicou  a  mencionada

resolução.  Ocorre  que a matéria  não foi  esgotada,  remanescendo para  o  Estado

Federado  a  competência  para  suplementar  as  normas  já  existentes.  Ademais,  a

Comissão  propôs  a  Emenda  nº  1,  para  uniformizar  a  aplicação  de  penalidades

relativas a infrações às leis de consumo, a qual acolhemos.

No âmbito da competência desta Comissão, nos termos do art.  100, combinado

com o art. 102, inciso IV, alínea “b”, do Regimento Interno, qual seja, a orientação e a

educação do consumidor, constatamos, pelo que se segue, que a proposição merece

prosperar.

De  fato,  é  necessária  a  adição  de  produtos,  principalmente  líquidos,  para  a
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conservação de alguns alimentos. Todavia, isso acaba por gerar dois problemas para

o consumidor.

O primeiro é que ele adquire um alimento sem saber a quantidade do produto que

está levando para casa. Se o consumidor adquire um alimento em cuja embalagem

consta somente o peso líquido - peso bruto descontado o peso da embalagem -, na

verdade está recebendo menos alimento do que o indicado, porque seria necessário

descontar também os conservantes adicionados. Por outro lado, tendo em vista a

mencionada  resolução  da  Anvisa,  as  empresas  têm  consciência  de  que  são

obrigadas a informar o peso líquido drenado, e, se não o fazem, seria cabível supor

que estariam agindo de ma-fé, praticando, premeditada e deliberadamente, omissão

com a finalidade de ludibriar o consumidor. Elas entregam ao consumidor quantidade

menor  do  que  a  informada  na  embalagem,  tendo  uma  despesa  menor  e,

consequentemente,  lucro acima do que seria  justo.  Essa falta  de  transparência  é

danosa ao consumidor.

O segundo problema é mais grave. Segundo a mídia, há suspeitas de fraudes em

que  o  fornecedor  inidôneo,  aproveitando  a  necessidade  de  conservantes,  age

dolosamente,  adicionando  produtos  fora  das  especificações  técnicas  para

conservação, em especial, hidratando o alimento e aumentando artificialmente o seu

peso,  com  o  efetivo  intuito  de,  premeditada  e  deliberadamente,  ludibriar  o

consumidor.  Essa  conduta  é,  inclusive,  tipificada  no  Código  Penal,  arts.  171  e

seguintes, que trata do estelionato e outras fraudes cuja essência seria obter para si

vantagem ilícita,  em prejuízo alheio,  induzindo alguém em erro, mediante artifício,

ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena prevista no caso é a de reclusão por

um a cinco anos.

Finalmente, em relação ao projeto anexado, manifestamos, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, idêntico entendimento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

29/2011 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Duilio de Castro.



487
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tocos  do Moji  o  imóvel  que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Em  12/4/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que se manifestasse

sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 568/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Tocos do Moji imóvel constituído de terreno urbano edificado,

com área de 2.349m², situado nesse Município e registrado sob o nº 9.984-A, a fls.

220 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Borda da Mata.

Esse bem foi adquirido pelo Estado por meio de doação de particulares em 1942.

No entanto, desde 1970, ali funciona a Escola Municipal Ambrosia Maria de Jesus. A

administração municipal tem interesse em assumir a titularidade do imóvel para que

possa exercer plenamente os encargos de sua manutenção e funcionamento.

O art. 18 da Constituição mineira estabelece que a transferência de patrimônio do

Estado, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser efetivada se

autorizada pelo Poder Legislativo.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  além  da  referida  autorização,  a

existência de interesse público devidamente justificado.
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Atendendo a esse requisito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o

imóvel  ao  funcionamento  de  escola  municipal,  em  benefício,  principalmente,  do

segmento estudantil da localidade.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º determina que o

imóvel reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Cabe destacar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 602/2011, posicionou-se

de forma favorável à pretendida alienação, uma vez que a Secretaria de Estado de

Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, não tem necessidade do local para

atender à demanda da rede estadual  de ensino e que a alienação possibilitará a

execução de obras que beneficiarão a população.

Entretanto,  sugeriu a alteração da área do imóvel,  que é de 2.000m² e não de

2.349m²,  como consta no texto da proposição.  Para proceder  a essa adequação,

apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 568/2011 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 Tocos do Moji

imóvel  constituído  de  terreno com área de  2.000m² (dois  mil  metros  quadrados),

registrado sob o  nº  9.984-A,  a fls.  220 do Livro  3-G,  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Borda da Mata.”.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 659/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 659/2011, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 114/2007, dispõe sobre os direitos do usuário

dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, o projeto foi distribuído para a

Comissão de Justiça, para a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

e para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  tem  por  finalidade  definir  os  direitos  dos  usuários  dos

serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social no âmbito do Estado.

A proposição define ainda em sentido geral a relação entre usuário e sistema público

de  assistência  social,  definindo  responsabilidades  e  sanções,  especialmente

incidentes sobre a rede de assistência social.

O ordenamento jurídico conferido ao sistema de proteção social brasileiro a partir

da Constituição Federal de 1988 consagra novos direitos sociais e novos princípios

de organização da política social, alterando suas bases. A assistência social passou a

integrar  a  seguridade  social,  juntamente  com  a  saúde  e  a  previdência,  e  foi

reconhecida como direito do cidadão, independentemente de contribuição. A partir de

então,  buscou-se  atender  de  forma  mais  sistemática  aqueles  que  estão  fora  do

sistema  produtivo  e  que  necessitam  do  apoio  do  Estado  e  da  sociedade  para

satisfazer suas necessidades básicas. O indivíduo passou a ser considerado sujeito

de direitos, cabendo ao Estado garanti-los.

Não obstante as garantias constitucionais e os direitos instituídos pela Lei Orgânica

da Assistência Social – Loas –, Lei Federal nº 8.742, de 7/12/1993, há muito a ser

conquistado no campo da assistência social. Os direitos socioassistenciais ainda não

são reconhecidos pelo conjunto da sociedade como direitos de cidadania.

No âmbito estadual, a política de assistência social encontra-se disciplinada pela
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Lei nº 12.262, de 23/7/1996, que foi alterada recentemente pela Lei nº 19.444, de

11/1/2011, para tornar-se compatível com as normas nacionais.

A proposição em comento tem por objetivo consolidar a legislação existente na área

da  assistência  social,  explicitar  os  direitos  dos  usuários  do  Sistema  Único  de

Assistência Social – Suas – e melhorar o atendimento prestado.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se  pela

legalidade da proposição, propondo alterações consubstanciadas no Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Abstendo-nos  de  tratar  de  questões  jurídicas,  as  quais  foram  suficientemente

abordadas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que o

projeto  em  tela  aperfeiçoa  o  conteúdo  democrático  do  arranjo  institucional  que

delineia a política de assistência  social  e  assegura de forma mais abrangente os

direitos dos seus usuários.

Embora  julguemos  que  a  Comissão  precedente  tenha,  em  linhas  gerais,

aperfeiçoado o projeto no Substitutivo nº1, que apresentou, diante da complexidade

do  tema  entendemos  necessário  propor  outras  alterações  para  compatibilizar  a

proposição às possibilidades já existentes de atendimento do Suas e aos comandos

legais  precedentes.  Dessa forma,  apresentamos o Substitutivo nº 2 ao final  deste

parecer.

No Substitutivo nº 2, propomos nova redação para os direitos dos usuários do Suas,

de forma a explicitá-los e torná-los mais abrangentes. Julgamos que o disposto na

alínea “b” do inciso XVII do art. 2º do Substitutivo nº 1, que determina a garantia de

assistência  espiritual  e  religiosa,  segundo sua opção ou histórico  familiar,  não se

relaciona  diretamente  com  a  área  da  assistência  social,  motivo  pelo  qual  não

incluímos este item no Substitutivo nº 2.

Também não incluímos o comando do inciso XXIII do art. 2º daquele substitutivo,

que estabelece que os usuários da política de assistência social têm direito a acessar

ações concretas, por parte da administração pública estadual, para reintegração do

mundo do trabalho  e da  renda.  Pretendendo a proposição em comento regular  a

relação  entre  o  usuário  e  o  prestador  dos  serviços  socioassistenciais,  não  seria

adequado  incluir  na  proposição  comando  relativo  ao  objetivo  da  política  de
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assistência social. Além disso, a promoção da integração ao mercado de trabalho já

está determinada no art. 2º da Loas, que trata dos objetivos da política de assistência

social.

Outro dispositivo do Substitutivo nº 1 que não nos parece conveniente é o seu art.

3º,  que pretende obrigar  órgãos e  entidades públicas  e  privadas  conveniadas ou

contratadas  pelo  poder  público  a  capacitar  recursos  humanos  para  execução  de

ações de assistência social. Embora seja direito dos usuários da assistência social

receber  serviços  de  qualidade  e  ser  atendidos  por  profissionais  qualificados,

entendemos  que  essa  não  é  uma  responsabilidade  exclusiva  da  entidade,  mas

também  do  poder  público,  que  deve  oferecer  capacitação  para  as  entidades

conveniadas  ou  contratadas  com  o  fim  de  melhorar  a  qualidade  dos  serviços

socioassistenciais entregues à população. Para assegurar, contudo, que os usuários

tenham  acesso  a  serviços  de  qualidade,  prestados  por  profissionais  qualificados,

propomos a inclusão desse direito na relação constante no art. 2º do projeto.

A proposição em comento tem o mérito de complementar a extensa legislação já

existente que estabelece direitos no campo da assistência social, da qual fazem parte

marcos normativos como a Loas, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do

Adolescente.  Entendemos,  assim,  que  não  é  adequado  considerar  tais  normas,

verdadeiros  pilares  do  setor,  como  legislação  subsidiária,  motivo  pelo  qual  não

incluímos, no Substitutivo nº 2, as determinações do art. 7º do Substitutivo nº1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 659/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo nº

2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe  sobre  os  direitos  do  usuário  dos  serviços,  programas  e  benefícios  da

assistência social do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O usuário dos serviços, programas e benef ícios da assistência social do

Estado tem direito a uma política de assistência social voltada para a promoção de

sua  dignidade  e  das  condições  de  autonomia,  convívio,  socialização,
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sustentabilidade,  capacitação  e  acesso  a  oportunidades,  de  acordo  com  sua

capacidade e com seus projetos pessoal e social.

§  1° –  Nos  serviços,  programas  e  benefícios  da  assi stência  social,  o  Estado

garantirá a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência e a participação da

sociedade.

§  2° –  O  disposto  nesta  lei  é  extensivo  a  entidades  privadas,  contratadas  ou

conveniadas,  que  recebam  recursos  públicos  para  execução  de  serviços

socioassistenciais.

Art.  2° –  São  direitos  do  usuário  dos  serviços,  pro gramas  e  benefícios  da

assistência social do Estado:

I  –  receber  atendimento  digno,  atencioso,  respeitoso  e  adequado,  sem

procedimentos vexatórios ou coercitivos;

II – receber atendimento livre de qualquer discriminação, em razão de idade, raça,

gênero, orientação sexual,  condições sociais ou econômicas, convicções culturais,

políticas  ou  religiosas,  estado  de  saúde  ou  condição  de  portador  de  patologia,

deficiência ou lesão;

III  –  ter  acesso  a  serviços  socioassistenciais  de  qualidade,  prestados  por

profissionais qualificados;

IV – ter acesso aos serviços socioassistenciais com reduzido tempo de espera;

V – ter prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme o Estatuto

da Criança e do Adolescente;

VI  –  ter  garantida  a  acessibilidade  aos  serviços,  com  o  fim  das  barreiras

arquitetônicas e de comunicação, se pessoa com deficiência ou com necessidades

especiais;

VII – ter assegurados, durante a prestação do serviço socioassistencial:

a) a integridade e a privacidade físicas;

b) o respeito aos seus valores éticos e culturais;

c) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;

d) a segurança do atendimento;

VIII – ser identificado e tratado durante o atendimento por seu nome ou sobrenome;

IX – identificar as pessoas responsáveis por seu atendimento, por meio de crachás
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visíveis e legíveis, em que constem nome e função ou cargo;

X – ter acesso a fichas e registros em seu nome ou autorizar terceiros a acessá-los;

XI – ser prévia e expressamente informado quando o procedimento proposto fizer

parte de pesquisa, sendo sua participação consentida de forma livre e esclarecida;

XII  –  ser  informado  sobre  a  utilização  de  materiais  de  registro  audiovisual  e

pesquisas a ele referentes;

XIII – receber atendimento de qualidade, prestado por profissional qualificado;

XIV – receber informações claras e objetivas, adaptadas a sua condição cultural,

sobre:

a) os seus direitos e as eventuais disposições limitativas ou condicionantes de seu

exercício;

b) a duração prevista do serviço socioassistencial;

c) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e competência

legal ou jurídica;

XV – ter representante para receber informações e tomar decisões em caso de

incapacidade para exercer sua autonomia, na forma da legislação civil;

XVI  –  revogar  consentimentos  e  autorizações dados  anteriormente,  por  decisão

livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções de nenhuma espécie;

XVII – ter acesso a serviços públicos de escuta, orientação e apoio sociofamiliar e

comunitário;

XVIII – receber medidas de proteção social básica ou especial extensivas ao grupo

familiar, respeitada a singularidade do arranjo familiar;

XIX  –  não  sofrer  descontinuidade  nem  prestação  insuficiente  de  serviço

socioassistencial  que  caracterize  ou  gere  condições  degradantes  da  dignidade

humana;

XX – poder receber visitas e entrar em contato, quando no âmbito de instituição

prestadora  de  serviço,  com  parentes,  responsáveis,  procuradores,  advogados  ou

autoridades afetas;

XXI – ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para reclamar seus

direitos ou apresentar denúncias;

XXII – participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de controle social que
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discutam e definam a política de assistência social, e escolher seus representantes.

Art.  3° –  É  vedado  aos  serviços  públicos  de  assistê ncia  social  e  às  entidades

públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder público:

I – negar ou retardar atendimento;

II – relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;

III – divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou condição especial de

usuário;

IV – omitir informação ou deixar de encaminhar requerimento, pedido de informação

ou reclamação de usuário ou de responder a suas perguntas ou solicitações;

V – impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito previsto nesta lei;

VI – cobrar pelos serviços socioassistenciais prestados.

Art.  4° –  As  pessoas  jurídicas  de  direitos  público  e  privado  conveniadas  ou

contratadas  são  responsáveis,  objetivamente,  pelos  danos  que  seus  agentes

causarem ao indivíduo na prestação dos serviços socioassistenciais.

§  1° –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  impli cará  o  cancelamento  do

contrato ou do convênio e a imediata suspensão do repasse de recursos públicos,

sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

§ 2° – O servidor público que contribuir  para o des cumprimento desta lei  estará

sujeito a processo administrativo e penalidade correspondente a falta, sem prejuízo

das demais sanções civis e penais cabíveis.

§ 3º – Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que, direta

ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração.

Art.  5° –  Qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  den unciar  os  casos  de

descumprimento  desta  lei  aos  Conselhos  Municipais,  Estadual  ou  Nacional  de

Assistência Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Defesa dos

Direitos do Portador de Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público,

às  Ouvidorias,  às  Delegacias,  às  Comissões  de  Direitos  Humanos  ou  a  outras

autoridades competentes.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Tadeu Martins Leite - Celinho do Sinttrocel.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 746/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 746/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.997/2011, cria a Política Estadual sobre os

Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do Computador e dá outras providências.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  Educação,

Ciência  e  Tecnologia  e  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Examinado,

preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou,  o  projeto vem agora a esta  Comissão para que seja emitido parecer

quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VI,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em comento propõe a criação da Política Estadual de Cuidados com a

Saúde no Uso do Computador, com a finalidade de orientar os estudantes da rede

estadual  de  ensino  quanto  à  postura  adequada  do  corpo  para  utilização  do

equipamento, distância ideal para não prejudicar a visão e necessidade de períodos

de descanso entre as sessões de uso da máquina.

A Comissão de Constituição e Justiça, com vistas a adequar o projeto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, apresentou o Substitutivo nº 1, que propõe instituir

a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado do Computador.

Na forma em que foi originalmente proposto, o projeto pode ser analisado sob dois

enfoques.  O  primeiro  refere-se  à  criação  de  uma  política  para  a  prevenção  de

doenças relacionadas ao uso do computador. O segundo diz respeito à organização

de ações de divulgação para a conscientização dos estudantes sobre os males que o

uso inadequado do computador pode causar à saúde.

Quanto  à  primeira  perspectiva,  concordamos  com  o  parecer  da  Comissão

precedente. De fato, não compete ao Poder Legislativo estabelecer parâmetros de

atuação administrativa ao Poder Executivo. Além disso, o público-alvo do projeto não

abrange todos os indivíduos que podem ser afetados pelas doenças advindas do mau
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uso do computador.

Todavia, é incontestável a relevância da proposta, sobretudo nos dias atuais, em

que  o  computador  tem  se  tornado  uma  ferramenta  cada  vez  mais  presente  no

cotidiano  dos  cidadãos.  Conforme  argumentado  na  justificação  do  projeto,  são

inúmeras as doenças decorrentes de seu mau uso.

Entre  os  principais  problemas  de  saúde  causados  pelo  uso  excessivo  do

computador  estão as  disfunções visuais  e as  alterações na coluna vertebral  e as

lesões  por  esforços  repetitivos,  hoje  denominadas,  pela  Organização  Mundial  de

Saúde,  de distúrbios  osteomusculares relacionados com o trabalho  –  Dort  –,  que

constituem  um  dos  principais  problemas  de  saúde  pública  no  mundo.  No  Brasil,

segundo dados de 2007 do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS –, são a

segunda maior causa de afastamento do trabalho.

Com base no exposto, não se justifica, no projeto em análise, o foco exclusivo nos

alunos da rede estadual de ensino, tendo-se em vista que os transtornos causados

pelo uso inadequado do computador atingem os usuários dos computadores em geral

e, no que diz respeito às doenças, o ambiente de trabalho é o local de maior risco.

Assim, podemos concluir que a ação proposta não se deve restringir aos estudantes

da  rede  pública  estadual  de  ensino,  o  que  já  foi  sanado  pela  Comissão  de

Constituição e  Justiça,  por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  que estendeu o escopo da

proposição.

Quanto à segunda perspectiva pela qual o projeto pode ser analisado, a saber, a

divulgação  das  ações  relacionadas  com  a  conscientização  quanto  ao  uso  do

computador,  cabe  ressaltar  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  já  se

pronunciou, demonstrando as inadequações jurídicas e constitucionais de criação de

campanhas e cartilhas por meio de ato legislativo. Ao que foi ponderado por aquela

Comissão, acrescentamos que já existem muitas publicações técnicas e educativas

que versam sobre temas relacionados à utilização adequada do computador,  bem

como  de  outras  tecnologias  de  informação  e  comunicação.  Julgamos,  assim,

desnecessário o dispêndio de recursos públicos para a criação de novo material.

No  entanto,  parece-nos  necessária  a  ampliação  do  tema  da  Semana  de

Conscientização  proposta  no  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
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Constituição  e  Justiça.  Entendemos  que o  uso  adequado  do computador  não  se

restringe a questões de saúde, abrangendo também a utilização do enorme potencial

da  rede  mundial  de  computadores  com  relação  a  assuntos  como  segurança  de

dados, controle de exibição de conteúdos impróprios, proteção contra atitudes ilícitas

favorecidas pelo ambiente virtual, inclusão social e cultural promovida pela internet,

além  da  importância  do  alerta  para  o  excesso  de  permanência  no  uso  do

equipamento em si, bem como dos novos dispositivos de acesso móvel.

A internet  é  um  meio  de  comunicação  extremamente  poderoso  e  versátil,  que

permite realizar em segundos o que há alguns anos levaria horas ou dias para ser

realizado,  Propicia  maior  eficiência  em  processos  das  mais  diferentes  naturezas,

como pesquisas científicas, relacionamentos comerciais ou decisões governamentais.

Conecta  famílias,  grupos  e  culturas  e  permite  amplo  acesso  aos  meios  de

conhecimento e a bens culturais antes restritos àqueles possuidores de maior poder

econômico. Tudo indica que sua influência tende a crescer exponencialmente com o

aumento e barateamento da capacidade de armazenamento e transmissão de dados.

Por  outro  lado,  a  internet  facilita  também  a  criação  de esquemas  fraudulentos,

roubos de identidade, exposição exagerada da intimidade, infiltrações em círculos de

confiança criados em redes sociais, ampliando a vulnerabilidade especialmente de

crianças e adolescentes, ao dificultar o controle parental sobre os relacionamentos

estabelecidos.

Dados  de  2009  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  –  PNAD  –

realizada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE –  indicam  a

presença de 68 milhões de usuários da internet no Brasil e apontam um índice de

crescimento trimestral de um milhão de novos internautas no País.

De modo a suprir a lacuna legislativa sobre o assunto e estabelecer parâmetros

para as decisões judiciais, o governo federal encaminhou ao Congresso, no segundo

semestre de 2011, projeto de lei que cria o marco regulatório da internet – Projeto de

Lei Federal nº 2.126/2011. De acordo com a justificação do projeto, “partiu-se de duas

óbvias  inspirações:  o  texto  constitucional  e  o  conjunto  de  recomendações

apresentadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil  no documento denominado

'Princípios para a governança e uso da internet'”. O projeto foi elaborado a partir de
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consultas públicas realizadas sobre a proposta original do Ministério da Justiça e da

Fundação Getúlio Vargas e abarca temas polêmicos como direitos de autor, crimes

virtuais, direito à imagem e à intimidade, entre outros, no âmbito da internet.

Embora estejamos de acordo com as linhas gerais adotadas no Substitutivo nº 1 à

proposição  em  análise,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2, de modo a ampliar o escopo

da  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Uso  do  Computador  para  incluir  outras

medidas  alinhadas  aos  temas  em  discussão no âmbito  nacional,  incluindo outros

equipamentos de transmissão de dados de uso pessoal abarcados pela expressão

“novas tecnologias de informação e comunicação”.

Em virtude de o dia 17 de maio ser o Dia Internacional das Telecomunicações,

propomos que a  Semana de  Conscientização  sobre  o  Uso Adequado das  Novas

Tecnologias de Informação e Comunicação seja comemorada anualmente na terceira

semana de maio.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 746/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo

nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Uso  Adequado  das  Novas

Tecnologias de Informação e Comunicação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,  a ser realizada anualmente na

terceira semana de maio.

Art. 2º – São objetivos da Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação:

I  –  promover  a  conscientização  sobre  ergonomia,  saúde,  segurança  de  dados,

conteúdos impróprios e formas de proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo

ambiente virtual;
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II  – fomentar  o  debate  acerca  do  direito  de  acesso  à  internet,  da  garantia  à

liberdade de expressão, comunicação e manifestação, bem como da proteção dos

direitos individuais e coletivos no ambiente virtual;

III  –  incentivar  o  uso  adequado  das  novas  tecnologias  de  informação  e

comunicação em atividades de trabalho, lazer e entretenimento;

IV – fomentar a discussão sobre as consequências do uso das novas tecnologias

de  informação  e  comunicação  para  o  indivíduo,  as  relações  sociais  e  o  meio

ambiente;

V – identificar ações e projetos bem-sucedidos na promoção de cuidados no uso

das novas tecnologias de informação e comunicação.

Parágrafo  único  –  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  serão

realizadas  campanhas e palestras  a serem proferidas por  profissionais  das áreas

relacionadas com os temas debatidos.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  e  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neilando

Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.264/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.788/2010, institui o Programa Dona de Casa

Cidadã e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  aspectos  de  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende criar o Programa Dona de Casa Cidadã, com



500
____________________________________________________________________________

o  objetivo  de  promover  medidas  de  apoio  às  donas  de  casa,  como o  acesso  a

informações e a concessão de isenção fiscal.

Em seu art. 2º, o projeto prevê a criação, por esta Casa, de serviço de atendimento

telefônico denominado “Alô Dona de Casa, sem prejuízo da criação de serviço de

atendimento pessoal”. Em seu art. 3º, a proposição dispõe que a mulher responsável

pelo sustento da família será isenta do pagamento do imposto sobre Propriedade de

Veículo  Automotor  -  IPVA -,  do  Imposto  sobre  Transmissão  “Causa Mortis”  e  por

Doação de Quaisquer Bens e Direitos -  ITCD - e de taxa de serviços relativos à

prevenção e à extinção de incêndios. Por fim, em seu art. 4º, o projeto faculta aos

órgãos e às entidades do Poder Executivo a adesão ao citado programa, ficando eles

“autorizados  a  proceder  à  distribuição  de  cesta  básica  alimentar  e  benefício

assistencial  em pecúnia (...)  às donas de casa cujos encargos familiares lhes são

afetos sem alternativas de fontes de receita”.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

4.788/2010, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  Como  não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“Feita a apresentação do projeto, passamos à sua análise, nos limites de nossa

competência regimental.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas no rol de competências materiais do

Estado, e cabe ao Executivo, Poder estruturado como o detentor dos instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a  competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização  para  tal.  Com  efeito,  a  Constituição  da  República,  em  seu  art.  2º,

estabeleceu  como  Poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções para

cada  um  desses  Poderes,  atribuindo-lhes  competências  próprias,  mas  sem

exclusividade  absoluta.  Assim,  cada Poder  tem  uma função  predominante,  que  o
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caracteriza  como  detentor  de  uma  parcela  da  soberania  estatal,  além  de  outras

funções  previstas  no  texto  constitucional.  São  as  chamadas  funções  típicas  e

atípicas.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra. Ao Poder  Executivo,  a norma constitucional

atribui  a  função  típica  de  administrar,  por  meio  de atos  de  chefia  de  Estado,  de

governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do

ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,

prescrevendo  a  implementação  de  programa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação

institucional  do  Executivo e  contrariar  o  princípio  constitucional  da  separação dos

Poderes. Nesse sentido, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal, conforme a

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa,

ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na  Constituição  da  República,

conforme o disposto no art. 48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Quanto à criação de serviço de atendimento telefônico, temos a esclarecer que o

Executivo  editou  o  Decreto  nº  45.053,  de  2009,  instituindo  a  Central  Única  de

Atendimento Telefônico do Governo, no âmbito do projeto Linha de Informações do

Governo – Lig-Minas. Esse serviço tem por escopo propiciar o acesso, por telefone,

aos serviços e às informações de todos os órgãos da administração direta, autárquica

e fundacional;  assegurar  o atendimento  com alto padrão de qualidade,  eficiência,

eficácia  e,  sobretudo,  respeito  ao  cidadão;  fortalecer  o  exercício  da  cidadania  e

reduzir os custos de gestão dos serviços de atendimento telefônico ao usuário. Além

disso, veda a criação de nova central de atendimento telefônico, na administração

direta, autárquica e fundacional, com objetivo idêntico ou similar, sem prévia análise e

autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

No  que  toca  à  concessão  de  benefício  fiscal,  não  podemos  olvidar  que  a  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, estabelece, em

seu art.  14, que a concessão de qualquer benefício de natureza tributária do qual
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decorra  renúncia  de  receita  deve  estar  acompanhada  da  estimativa  do  impacto

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

exercícios  seguintes,  como  também  da  demonstração  de  que  a  renúncia  foi

considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei  orçamentária  ou,  ainda,  deverão  ser

adotadas medidas de compensação, por meio de aumento de receita proveniente da

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo

ou contribuição.

E  ainda  o  projeto,  ao  facultar  às  entidades  do  Poder  Executivo  a  adesão  ao

programa, autorizando a estas a efetivação de algumas medidas, insere-se no âmbito

da reserva de iniciativa do Governador do Estado para as leis que disponham sobre

criação,  estruturação  e  atribuições  de  órgãos  da  administração  afetos  ao  Poder

Executivo.

De  fato,  o  processo  de  estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos

integrantes  da  administração  pública  estadual  é  matéria  que,  por  sua  natureza,

encontra-se entre aquelas de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. Nesse

sentido, a Constituição do Estado, em seu art. 66, inciso III, alínea ‘e’, determina que

é  matéria  de  iniciativa  legislativa  privativa  do  Governador  do  Estado  a  criação,

estruturação e extinção de Secretaria de Estado, de órgão autônomo e de entidade

da administração indireta.

Por  fim,  esclarecemos  que,  a  rigor,  a  autorização  legislativa  como  medida

necessária para legitimar atos e ações de outro Poder tem sede constitucional e deve

ser interpretada restritivamente, sob pena de comprometer o princípio da separação

dos  Poderes.  Outrossim,  como o  art.  4º  do  projeto  em tela  se  reveste  de  cunho

meramente autorizativo, não vincula o destinatário do comando normativo.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na justificação da proposta,

existem no projeto vícios de natureza constitucional e legal os quais inviabilizam sua

tramitação nesta Casa.”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.264/2011.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.489/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o Projeto de Lei nº 2.489/2011 “determina

o  atendimento  especial  aos  pacientes  vítimas  de  acidentes  em  geral  e  violência

doméstica e familiar, nos serviços de saúde e nos especializados em cirurgia plástica

reparadora  da  rede  pública  do  Estado  e  conveniados,  tendo  como incidência  os

portadores de dano físico e estético”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/9/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo oferecer aos pacientes vítimas de acidentes em geral

e de violência doméstica e familiar atendimento especial nos serviços de saúde e nos

especializados  em  cirurgia  plástica  reparadora  da  rede  pública  do  Estado  e

conveniados.

Também  se  determina,  nos  termos  da  proposição,  que  o  responsável  pelo

atendimento deve comunicar imediatamente aos órgãos de defesa social a existência

do paciente, na unidade, com características de acidente em geral ou de violência

doméstica e familiar.

Conforme estabelece o “caput”  do art.  198 da Constituição Federal,  as  ações e

serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e

constituem um sistema único de saúde. O Sistema Único de Saúde - SUS - implica

ações e serviços de instituições e órgãos públicos federais, estaduais e municipais,

da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

O princípio do acesso igualitário  e universal,  consagrado pelo art.  196 da Carta

Magna, reforça a responsabilidade solidária dos entes da Federação. Por sua vez, o
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art. 7º, inciso IV, da Lei nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços  correspondentes  e  dá  outras  providências,  garante  a  “igualdade  de

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”.

Em que pese a nobre intenção do autor do projeto, depreende-se de sua análise

que a matéria está afeta às ações e serviços do SUS pelos seus próprios objetivos.

Com efeito, considerando as dificuldades do atendimento hospitalar e os reflexos da

problemática  do  trânsito  na  sua  esfera  de  competência,  o  Ministério  da  Saúde

publicou a Portaria GM/MS N.º 2.329, de 9/6/98, mediante a qual instituiu o Programa

de  Apoio  à  Implantação  dos  Sistemas  Estaduais  de  Referência  Hospitalar  para

Atendimento de Urgência e Emergência. Trata-se de um programa de recuperação

dos serviços de emergência que envolve: a implantação de uma central de regulação,

conforme definida na Resolução nº 1.529, de 1998, do Conselho Federal de Medicina,

de  grande  importância  como  observatório  epidemiológico;  o  incentivo  à

hierarquização e regionalização dos serviços; e a criação de unidades especializadas

de urgência.

Os profissionais  da saúde,  na maioria  das vezes, são os primeiros  a entrar em

contato  com as  pessoas  vitimizadas  por  acidentes  ou violência,  agindo nas  suas

consequências,  com  ações  de  tratamento  e  de  reabilitação.  Dessa  forma,  esses

profissionais podem contribuir para a prevenção, o reconhecimento e o tratamento

dos agravos de traumas por acidente e por violência.

Outrossim,  ressalte-se  a  Portaria  MS/GM nº  737,  de  2001,  que dispõe sobre  a

política nacional  de morbimortalidade por  acidentes e violências.  Essa assistência

orientar-se-á por normas específicas sobre o tratamento das vítimas de acidentes e

de violências, com o objetivo de padronizar condutas, racionalizar o atendimento e

reduzir  custos.  Serão  definidas  unidades  de  atendimento  para  emergências  e

urgências,  conforme  o  seu  grau  de  complexidade,  sistematizando  o  atendimento

específico e contribuindo para uma menor pletora nos serviços de alta complexidade.

No Portal da Saúde do Ministério da Saúde, no tópico “Ações e Programas”, está

previsto o S.O.S Emergências, que consiste em uma ação estratégica e gradativa

para qualificar  a gestão e o atendimento nas urgências do SUS. A iniciativa,  que



505
____________________________________________________________________________

integra a Rede Saúde Toda Hora,  vai  alcançar,  até 2014,  os  40 maiores prontos-

socorros brasileiros, abrangendo todos os 26 Estados e o Distrito Federal.

O governo federal, juntamente com Estados, Municípios e gestores hospitalares, vai

promover o enfrentamento das principais necessidades desses hospitais, melhorar a

gestão, qualificar e ampliar o acesso aos usuários em situações de urgência, reduzir

o tempo de espera e garantir atendimento ágil, humanizado e com acolhimento.

A ação tem início em 11 hospitais de grande porte, que são referências regionais e

têm grande demanda diária.

O S.O.S Emergências funcionará articulado com os demais serviços de urgência e

emergência que compõem a Rede Saúde Toda Hora, coordenada pelo Ministério da

Saúde e executada pelos gestores estaduais e municipais. As unidades hospitalares

deverão estar articuladas com o SAMU 192, UPAS 24 horas, Salas de Estabilização,

serviços da Atenção Básica e Melhor em Casa. A Rede Saúde Toda Hora vai investir,

até 2014, R$ 18,8 bilhões nesses serviços.

Por meio do portal citado, obtém-se informação sobre o funcionamento do S.O.S

Emergências, os recursos nele investidos, o apoio institucional recebido, a função dos

apoiadores,  destacando-se  o  resultado  para  pacientes.  São  eles:  diminuição  da

superlotação e filas nos hospitais; menor tempo de permanência dos pacientes nas

urgências; agilidade na realização de exames e internações; atendimento priorizado

por critério de risco, humanizado e com acolhimento em todas as situações; oferta de

condições adequadas de assistência com melhoria da infraestrutura.

Ressaltem-se, por ser oportuno, as Leis Federais nºs 10.778, de 2003 e 12.461, de

2011, que dispõem, respectivamente, sobre a notificação compulsória dos atos de

violência  praticados  contra  a  mulher  e  contra  o  idoso.  Igualmente,  tratam  desse

assunto a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do

Adolescente e a Portaria Ministerial GM/MS nº 1.968, de 2001, que dispõe sobre a

notificação de casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e

adolescentes.

No  âmbito  estadual,  temos  a  Lei  nº  15.218,  de  2004,  que  criou  a  Notificação

Compulsória de Violência contra a Mulher, a ser feita pelo estabelecimento público ou

privado de serviço de saúde que prestar atendimento a mulher vítima de violência, e a
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Comissão de Monitoramento de Violência contra a Mulher.

Pelo exposto, cumpre observar que a matéria,  objeto da proposição em análise,

requer  muito  mais  o  acompanhamento  da  execução das suas ações  pelos  entes

federados, visando o efetivo cumprimento das políticas públicas existentes, do que a

edição de norma específica sobre o tema. Não é razoável editar norma com esse

conteúdo, porquanto iria de encontro ao princípio da razoabilidade, insculpido no art.

13 da Constituição estadual,  que se aplica a todas as normas infraconstitucionais

pertinentes aos atos do Poder Público.

Conclusão

Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei nº 2.489/2011.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - André Quintão - Rômulo

Viegas - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.875/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e cartões de afinidade

e  empresas  correlatas  fornecerem  correspondência  impressa  no  sistema  braile

quando solicitado.

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

proposição o Projeto de Lei nº 668/2011, do Deputado Fred Costa.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 e com a Emenda nº 1, o projeto

foi  encaminhado no 2º  turno à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, que opinou por sua aprovação na forma do vencido no 1º turno. Vem

agora o projeto a esta Comissão a fim de também receber parecer para o 2º turno,

nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.



507
____________________________________________________________________________

Fundamentação

A proposição  estabelece  que  as  instituições  financeiras,  as  administradoras  de

cartões de crédito e cartões de afinidade e as empresas correlatas deverão adotar

medidas que facilitem o acesso do consumidor com deficiência visual aos serviços

por elas oferecidos.

A medida proposta está sintonizada com o princípio da inclusão da pessoa com

deficiência na sociedade, uma vez que possibilita aos deficientes visuais a leitura dos

extratos e da correspondência enviados por instituições financeiras, que são muitas

vezes de natureza confidencial,  evitando, assim, a dependência de terceiros, bem

como o constrangimento de terem sua correspondência violada. Com a medida, seria

preservado, portanto, seu direito à privacidade, garantido constitucionalmente.

Na forma do vencido no 1º turno, a proposição em epígrafe, além de obrigar as

instituições  financeiras  e  as  administradoras  de  cartões  de  crédito  e  cartões  de

afinidade a emitir  gratuitamente correspondência e documentos em braile,  quando

solicitado, também as obriga a instalar equipamentos de informática adequados ao

atendimento das pessoas com deficiência visual.

Entendemos  que  o  projeto  de  lei  em  análise  contribui  para  a  autonomia  e

independência  dessas  pessoas.  Como  a  proposição  já  foi  amplamente  discutida,

reiteramos  o  posicionamento  adotado  no  2º  turno  pela  Comissão  de  Defesa  dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  nos  manifestamos  favoravelmente  à  sua

aprovação.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

583/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Luiz Carlos Miranda.

PROJETO DE LEI Nº 583/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de

cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento de deficientes visuais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – As instituições financeiras e as administradoras de cartões de crédito e de

cartões de afinidade estabelecidas no Estado ficam obrigadas a emitir gratuitamente,

mediante solicitação, correspondência e documentos em braile, assim como a instalar

equipamentos de informática adequados ao atendimento dos deficientes visuais.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº 13.738, de 20 de novembro de 2000.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER SOBRE O OFÍCIO N° 40/2010, DO TRIBUNAL DE C ONTAS

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício n°

40/2010 encaminha a prestação de contas e o relatório de atividades do Tribunal de

Contas do Estado referentes ao exercício de 2009, conforme dispõe o § 5° do art. 76

da Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades dos documentos nas edições do “Diário do

Legislativo” de 8/4/2010 e 10/6/2010, respectivamente, o processo ficou em poder da

Mesa por 10 dias, para os fins do disposto no art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo acima sem a apresentação de requerimentos de informações, a

proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

O ofício em tela encaminha à Assembleia Legislativa a prestação de contas e o

relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG -

referentes  ao  exercício  de  2009.  O  TCE-MG  é  o  órgão  auxiliar  da  Assembleia

Legislativa  na  atividade  de  controle  externo  do  Estado  e  das  entidades  da

administração indireta, em conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76, “caput”, da

Carta mineira. Compete, ainda, ao TCE-MG, de forma autônoma e sem relação de

subalternidade, exercer o controle externo dos Municípios, abrangendo a fiscalização

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

O encaminhamento do ofício atende ao disposto no § 5° do art. 76 da Constituição
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do Estado e no inciso IX do art. 4°, combinado com o art. 120, da Lei Complementar

n° 102, de 2008, que dispõe que “a fiscalização con tábil,  financeira, orçamentária,

operacional  e  patrimonial  do  Tribunal  de  Contas  será  exercida  pela  Assembleia

Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno”.

Atualmente, como ainda não há regulação desta Casa sobre esse dispositivo,  a

prestação  de  contas  do  TCE-MG  segue  o  padrão  determinado  pela  Instrução

Normativa n° 17/2008,  do próprio órgão.  Essa instru ção estabelece normas sobre

composição  e  apresentação  das  prestações  de  contas  dos  administradores  e

gestores dos órgãos da administração estadual. Desse modo, foram encaminhados à

Casa três volumes contendo o relatório dos atos de gestão e do controle interno, o

demonstrativo  da  receita  orçamentária,  da  execução  orçamentária  da  despesa,

balancetes mensais, contas correntes, dívida flutuante, conciliação bancária, controle

de adiantamentos e convênios, entre outros.

Para o exercício de 2009, foram autorizados ao TCE-MG recursos orçamentários no

valor de R$310.278.468,01, sendo executados R$306.475.236,44, o que corresponde

a 98,77% de execução.  Desse total,  conforme informações retiradas no Armazém

Siafi, no dia 1º/7/2010, 87,82% constituem despesas do grupo Pessoal e Encargos

Sociais;  10,82%  do  grupo  Outras  Despesas  Correntes;  e  1,36%,  do  grupo

Investimento.

Destaca-se,  assim,  o  gasto  com  pessoal.  Conforme  a  demonstração  e  o

comparativo apresentados pelo TCE-MG, houve um aumento de 6,11% nos gastos de

pessoal em relação ao exercício de 2008, apesar de ter ocorrido uma redução de 105

cargos no período. Com relação ao demonstrativo do comprometimento da receita

corrente líquida com a despesa total de pessoal, o percentual atingiu 0,7389%, ou

seja, ultrapassou o limite prudencial de 0,7342% a que se refere o art. 22 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000). Assim, é

necessário o planejamento, por essa Corte, de ações para que o percentual retorne

ao limite legal de no máximo 0,7728% da receita corrente líquida.

Com  relação  ao  grupo  Investimento,  destaca-se  um  aumento  substancial  dos

gastos em relação a 2008. Naquele ano, R$612.000,00 foram executados, enquanto

em 2009 esse valor saltou para R$4.178.054,96. Tal aumento pode ser explicado pelo
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relatório  de  gestão  apresentado  pela  Diretoria  de  Administração,  segundo  o  qual

“foram realizados investimentos de infraestrutura de dados e redes, culminando com

a aquisição de vários computadores, ‘notebooks’ e equipamentos de informática”.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destaca-se o elemento Locação de

Mão de Obra, a que se destinou mais da metade dos recursos, e o elemento Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, perfazendo os totais de R$17.066.272,75 e

R$7.862.042,52, respectivamente, num total de 75,17% dos recursos desse grupo de

despesas.

O TCE-MG apresentou ainda relatório de execução física e financeira do Programa

de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados - Promoex -, convênio

firmado com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com o objetivo de

melhorar  os  níveis  de  eficiência  e  eficácia  das  ações  de  fiscalização  e  controle.

Conforme o demonstrativo financeiro apresentado, o total de recursos em 2009 foi de

R$2.028.679,08. Ocorre que, somando a execução das fontes/procedências 24.1 e

10.3,  indicativas  de  recursos  provenientes  de  convênio  e  contrapartida,  apenas

constam  como  executados  no  exercício  R$971.882,59,  de  um  valor  total  de

R$2.639.008,01  em  despesas  correntes  no  projeto-atividade  Modernização  do

Controle  Externo.  O  crédito  autorizado  para  investimento,  em  um  total  de

R$250.000,00,  não foi  executado.  Essa informação está  em conformidade com o

relatório de ações em 2009, uma vez que todas as ações implementadas se referem

a despesas correntes, e com a taxa de execução informada pela Corte no relatório

gerencial, de 33,64%. Conviria, entretanto, que a Corte, em seu próximo ofício, uma

vez que o convênio teve seu prazo prorrogado até 31/12/2010,  pormenorizasse o

demonstrativo  orçamentário  e  financeiro,  informando  a  quais  projetos-atividades

pertencem, bem como a execução por fonte de recursos, no ano de exercício em

questão,  uma  vez  que  os  relatórios  apresentados  são  referentes  aos  termos  do

convênio e suas metas, os quais têm registros e controles próprios, distintos daqueles

utilizados no orçamento do Estado.

É importante salientar que a atividade fiscalizadora não se limita ao mero exame de

aferição  de  legalidade  e  de  regularidade  contábil,  típicos  do  controle  externo  “a

posteriori”. É necessário que o orçamento seja reconhecido como um instrumento de
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planejamento,  de  gestão  e  de  avaliação  de  políticas  públicas.  Assim,  há  que

considerar também as ações empreendidas pelo órgão na aplicação dos recursos

públicos e a avaliação do cumprimento das ações propostas, de forma a se mensurar

a eficiência,  a  eficácia  e a economicidade das operações.  Cabe,  portanto,  a  esta

Comissão tecer  comentários  sobre  o  cumprimento  das  metas  previstas  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - pela referida Corte.

Conforme  a  Corte  destacou  no  Relatório  de  Controle  Interno,  duas  metas

importantes não foram atingidas:  a Ação 4445 -  Fiscalização Contábil,  Financeira,

Orçamentária, Operacional e Patrimonial -, cuja meta física era de 19.000 processos

apreciados  ou  julgados,  e  a  Ação  1359  -  Modernização  do  Sistema de  Controle

Externo -, cuja meta física era 100% do Plano Operativo Anual executado. A primeira

teve um resultado de 9.741 processos apreciados. A Corte justificou tal resultado pela

situação  atípica  do  ano  de  2009,  uma  vez  que,  no  exercício,  foram  priorizadas

reformas  institucionais,  administrativas,  operacionais  e  funcionais  e  a  meta  foi

calculada tendo por base anos anteriores. Assim, devemos esperar, para o exercício

de 2010, o cumprimento satisfatório dessa meta, já que as reformas implantadas no

ano passado devem contribuir para a eficiência da atividade de fiscalização.

A  segunda  meta  refere-se  ao  programa  Promoex.  Conforme  ressaltamos

anteriormente, a execução do Programa foi de apenas 33,64%. A Corte esclarece que

a execução abaixo do planejado se deveu a atrasos em processos licitatórios que não

foram concluídos até o final do exercício. Como o convênio está em vigor até o final

de 2010, esperamos a execução total da meta até o fim do corrente ano.

Em conclusão,  entendemos que as contas  do  TCE-MG estão  em condições  de

merecer aprovação pela Assembleia Legislativa, uma vez que os recursos financeiros

postos  à  disposição  do  Tribunal  foram  devidamente  registrados,  que  os  saldos

bancários conciliados refletem a posição do balancete de encerramento e que os

demonstrativos enviados retratam a execução orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do

Estado referentes ao exercício de 2009, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2009.

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio -  Gustavo Perrella -  Dalmo Ribeiro

Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/3/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Antônio  Carlos  Arantes  em que notifica  sua ausência  do  País  no

período de 4 a 11/3/2012. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Inácio Franco em que notifica sua ausência do País no período de 4 a

11/3/2012. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Bosco em que notifica o falecimento do Sr. José Abdanur, ocorrido em

29/2/2012, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 7/3/2012

Presidência do Deputado Paulo Guedes

Sumário: Comparecimento - Palavras do Sr. Presidente - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Paulo Guedes - André Quintão - Antônio Júlio - Bruno Siqueira -

Carlos  Henrique  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Luiz Henrique

- Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Zé Maia.

Palavras do Sr. Presidente

Às  14h14min,  a  Presidência  deixa  de  abrir  a  reunião  em  sinal  de  pesar  pelo

falecimento do ex-Deputado Kemil Kumaira, ex- Presidente desta Casa, ocorrido na

noite de ontem, nesta Capital.

A Presidência convoca 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.).

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2012

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  Sargento  Rodrigues  e  João  Vítor  Xavier  (substituindo  o  Deputado

Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

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

que a reunião  se destina a  dar  prosseguimento  à  discussão sobre  a  violação de

direitos  dos  moradores  das  ocupações  Dandara,  com  a  participação  de
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representantes  de  entidades  públicas  e  privadas.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cleide  Nepomuceno,

Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais; Márcia Frois, advogada da Construtora Modelo; e os Srs. Claudius

Vinicius Leite Pereira, Diretor Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação

de  Belo  Horizonte  –  Urbel  -,  representando  Marcio  Araujo  de  Lacerda,  Prefeito

Municipal  de  Belo  Horizonte;  Cléber  Reis  Grego,  Procurador  Adjunto  do  Estado,

representando Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo; Cel. PM Cláudio

Antônio Mendes, Diretor de Apoio Operacional da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral;

Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de ConflitosAgrários;Vereador Adriano Ventura, Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Emílcio José Lacerda, Presidente do Conselho Estadual

de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Frei  Gilvander  Luís  Moreira,  Assessor  de

Comunicação  da Comissão Pastoral  da  Terra;  Fernando Nogueira  Martins  Júnior,

Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando William dos

Santos, Presidente;Joviano Gabriel Maia Mayer, advogado da Comunidade Dandara,

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, o Deputado Paulo Lamac assume a direção dos

trabalhos  e  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

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

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  João  Vítor  Xavier  em  que  solicita  seja

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

Transporte,  Comunicação e  Obras  Públicas,  no  Município  de  Caeté,  para  discutir

sobre o transporte intermunicipal Caeté-Belo Horizonte, tendo em vista os relatos de

graves problemas de mobilidade enfrentados pela  população,  em desrespeito aos

direitos  sociais  e  ao  fundamento  da  dignidade  da  pessoa  humana,
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constitucionalmente previstos; Paulo Lamac e Sargento Rodrigues, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre

as  circunstâncias  e  motivos  pelos  quais  se  deu  a  rescisão  do  contrato  dos

professores da Escola Estadual Ordem e Progresso, no período em que esteve na

direção escolar a diretora Mariza de Oliveira Costa, bem como se esses professores

foram recontratados para a mencionada escola, ou se há possibilidade de revisão da

medida de recontratação de tais profissionais; Sargento Rodrigues (3) em que solicita

sejam encaminhados à Escola Estadual Ordem e Progresso os seguintes pedidos de

informações: I - sobre os alunos matriculados na unidade no ano de 2012; II - sobre

as turmas existentes por turno, divididas e esclarecidas por série; III - sobre o número

de alunos em cada turma; IV - sobre os alunos que encontravam-se matriculados no

final  de 2011; seja realizada reunião de audiência pública no Município de Teófilo

Otôni,  para  discutir  violações  de  direitos  humanos,  perseguições,  tratamento

humilhante e degradante, bem como assédio moral em desfavor do 2º Sargento PM

Paulo  Henrique  Gomes  Ferreira;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Teófilo Otôni, para discutir violações de direitos humanos e perseguições

cometidas em desfavor do Cabo PM Geraldo Elione da Silva, a partir do momento em

que o militar testemunhou em desfavor do Tenente Coronel PM Marcos Barbosa da

Fonseca,  que  teria  se  envolvido  em  ocorrência  policial  nesse  Município;  Durval

Ângelo  (3)  em que solicita  sejam encaminhadas a  todas as partes  envolvidas  na

solução dos problemas que vêm afetando a Comunidade Dandara, manifestações de

aplauso pelo esforço na busca de garantir os direitos dos moradores, especialmente o

de  moradia;  seja  encaminhado  ao  Juiz  Titular  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública

Estadual de Belo Horizonte, Manoel dos Reis Morais, manifestação de aplauso pelo

trabalho  desenvolvido  e  pelo  proferimento  de  decisões  favoráveis  ao  direito  de

moradia da Comunidade Dandara; sejam encaminhadas à Chefia da Polícia Civil, ao

Presidente do Inquérito que apura a morte do 3º-Sargento Rafael Augusto Reis de

Resende e ao  Comandante-Geral  da  Polícia Militar,  cópias  do Relatório  de Visita

desta  Comissão  ao  Clube  Itaporã  e  à  Rua  Vereador  Antônio  Costa  Diniz,  em

Esmeraldas. Logo após, são aprovados os Relatórios de Visita ao Clube Itaporã, à

Rua  Vereador  Antônio  Costa  Diniz,  ambos  em  Esmeraldas,  e  ao  Município  de
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Guidoval, realizados no dia 16/2/2012, os quais são publicados 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, 29 de fevereiro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac – Sargento Rodrigues.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Clube Itaporã e Rua Vereador Antônio Costa Diniz, em Esmeraldas

Apresentação

No dia 16/2/2011, às 16 horas, a Comissão de Direitos Humanos visitou o Clube

Itaporã e o local onde teria ocorrido o homicídio do 3º-Sgt. PM Rafael Augusto Reis

de Resende, na calçada da Rua Vereador Antônio Costa Diniz, 171, Centro, Município

de  Esmeraldas,  em  frente  ao  clube.  A visita,  requerida  pelo  Deputado  Sargento

Rodrigues,  teve como objetivo  obter  esclarecimentos  quanto  às  circunstâncias  do

homicídio.

Participaram  da visita  os  Deputados  Durval  Ângelo,  Presidente  da  Comissão,  e

Sargento Rodrigues.

Relato

O  homicídio  do  3º-Sgt.  PM Rafael  Augusto  Reis  de  Resende  teria  ocorrido  na

madrugada do dia 15 de janeiro do corrente ano,  na saída do Clube Itaporã,  em

Esmeraldas, após a realização de um baile “funk”, e teria sido perpetrado por policiais

civis que, supostamente, trabalhavam como seguranças no evento. A vítima foi morta

com sete tiros.

Os parlamentares foram recebidos na portaria do Clube Itaporã, localizado na Rua

Vereador  Antônio  Costa  Diniz,  198,  pelo  funcionário  Francisco  de  Souza  Santos.

Segundo  ele,  a  festa  que  ocorreu  no  local  no  dia  do crime foi  realizada por  um

conhecido promotor de eventos da região, chamado Dirceu. O funcionário entregou

aos  Deputados  uma  cópia  do  contrato  de  locação  do  espaço  do  clube  para  o

organizador do baile “funk”. No contrato, celebrado entre o Clube Itaporã e Dirceu

Geraldo de Paula, consta que a locação destinava-se à realização de um “show” e

que,  entre  as  obrigações  do  locatário  e  realizador  do  evento,  constava  a  de
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providenciar e manter “um corpo de policiamento ou seguranças para manutenção da

ordem  no  local  do  evento  interno  e  externo”.  Questionado  pelos  parlamentares,

Francisco de  Souza Santos disse que o vigia do clube,  Edmar dos Santos Silva,

estava  trabalhando  no  dia  da  festa,  mas  que  naquele  momento,  da  visita  da

Comissão, não se encontrava no clube.

Francisco salientou também que foi feita uma ampla limpeza no interior do clube e

que  não  foram  encontrados  vestígios  de  uso  de  armas  de fogo.  Frisou  que  não

testemunhou a ocorrência criminosa, pois teria deixado o clube por volta das 2 horas

da manhã, antes do homicídio. Também afirmou que, chegando ao clube por volta

das  7  horas  da  manhã,  viu  o  corpo estendido  no  chão,  de  costas,  com o  braço

esquerdo aberto e o direito mais encolhido, próximo à perna; a mão esquerda portava

uma caneca de metal com restos de cerveja e a direita estava fechada em punho. O

corpo  estava caído  em frente  a  um portão  de  garagem  de ferro,  pertencente  ao

imóvel  residencial  de nº  171, no lado oposto ao Clube Itaporã.  Os parlamentares

puderam perceber que o muro desse imóvel foi pintado recentemente na cor verde e

que o portão e a calçada também foram reformados depois da ocorrência do crime.

Bem ao lado, avistou-se uma pequena árvore na calçada, no local onde havia um

carrinho de cachorro-quente no momento-chave do crime. Os Deputados constataram

duas marcas de tiro no local: uma no portão de ferro, defronte ao local onde estava o

corpo e uma segunda no lado oposto, no muro do Clube Itaporã.

Os parlamentares visitaram os imóveis localizados nos nºs 171 e 195, na mesma

Rua Vereador Antônio Costa Diniz. Na primeira residência, foram recebidos por uma

senhora que disse não ter presenciado o homicídio, uma vez que no dia da crime

havia passado a noite em sua casa na zona rural. Disse também que o imóvel é de

propriedade de seu filho e que a reforma recente no lado externo teria sido autorizada

pela Polícia Civil. Mostrou ainda o local, dentro do lote, em que peritos encontraram

um projetil que atravessou o portão de ferro.

No imóvel situado no número 195, foram recebidos por um senhor que disse ter

trabalhado como catador de latinhas no dia da festa. Segundo ele, ao ouvir os tiros

correu para um banheiro para se refugiar, não testemunhando, portanto, a ocorrência

do crime.
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Já no final da visita, duas crianças que estavam na rua acompanhando o trabalho

da Comissão relataram que várias pessoas teriam assistido ao homicídio, tendo sido,

segundo  se  comenta  na  cidade  de  Esmeraldas,  o  militar  morto  após  ter  sido

imobilizado por um golpe de gravata.

Acompanha este relatório, como anexo, cópia do contrato de locação do espaço do

Clube Itaporã para Dirceu Geraldo de Paula, organizador do baile “funk”.

Conclusão

Tendo  em  vista  os  relatos  coletados  e  a  observação  do  cenário  do  crime,  a

Comissão de Diretos Humanos pôde constatar ser plausível a tese apresentada por

testemunhas ouvidas anteriormente de que um dos autores do crime imobilizou a

vítima  num  golpe  de  gravata  e  fez  dois  disparos.  O  autor  dos  disparos,

possivelmente,  valeu-se  da  camuflagem  proporcionada  por  uma árvore  e  por  um

carrinho de cachorro-quente que estaria na rua no dia do crime.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Durval  Ângelo,  Presidente  –  Paulo  Lamac  –  Sargento  Rodrigues  –  João  Vítor

Xavier.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Município de Guidoval (Zona da Mata)

Apresentação

No dia 16/2/2012, por volta das 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos visitou

o  Município  de  Guidoval,  localizado  na  Zona  da  Mata,  fortemente  atingido  pela

enchente do Rio Xopotó em janeiro do corrente ano. A visita, requerida pelo Deputado

Paulo  Lamac,  Vice-Presidente  da  Comissão,  teve  como  objetivo  verificar  as

condições  locais  após  o  desastre  e  o  andamento  das  ações  de  auxílio  àquela

localidade, com vistas a verificar e discutir possível violação dos direitos humanos.

Além do Deputado Paulo Lamac e de sua assessoria parlamentar, participaram da

visita: o Deputado Federal Padre João; Élio Lopes dos Santos, Prefeito de Guidoval;

Fernando  Tadeu  Gonçalves,  Vice-Prefeito;  o  Major  Paulo  Alex  Moreira  Silveira,

Subcomandante  do  21º  BPM  de  Ubá;  alguns  Vereadores  de  Guidoval  e
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representantes da distribuidora de energia elétrica Energisa Minas Gerais.

Relato

Partindo da Igreja Matriz de Santana, localizada na Praça Santana, no Centro de

Guidoval, a visita percorreu, de carro, diversos trechos da cidade, todos eles afetados

pela enchente do Rio Xopotó, em 2 de janeiro passado. De acordo com informações

fornecidas ao Deputado Paulo Lamac pelas autoridades locais que o acompanhavam,

o Rio Xopotó subiu cerca de 15 metros em um curto espaço de tempo, destruindo

mais  de  700  edificações,  matando  duas  pessoas  e  atingindo  cerca  de  80%  do

Município, em particular sua zona rural. Alguns reforçaram que os recursos até então

recebidos foram de R$ 450.000,00 reais, do governo federal, insuficientes diante da

dimensão  dos  prejuízos.  Outros  afirmaram  que  a  classificação  do desastre  como

situação de emergência  foi  prejudicial,  já  que a disponibilização e  a  liberação de

ajuda externa seriam mais ágeis caso tivesse sido decretado estado de calamidade

pública.

O comboio,  após passar  por  várias  ruas de  Guidoval,  seguiu  até a  Associação

Guido Marlière de Produtores Rurais, local bem próximo à ponte que foi destruída

pela  enchente  e  considerado  marco  histórico  na  região,  onde  está  localizado  o

monumento em homenagem a Guido Marlière, colonizador do início do século XIX

tido como fundador do Município e referência para produtores rurais em toda a região.

Apesar  de  as  águas  não  terem  atingido  o  monumento,  a  destruição  de  diversas

propriedades e em particular da ponte que faz a ligação com Rodeiro e Ubá resultou

em grande prejuízo, mesmo porque não há mais como escoar a produção local, já

que a única estrada existente não é pavimentada e se encontra bastante danificada

pela enchente.

Nessa localidade,  o Deputado Paulo Lamac e os  demais  participantes da visita

foram  recebidos  por  diversos  produtores  rurais  do  entorno,  alguns  dos  quais

portavam  faixas  com  reivindicações  pela  rápida  reconstrução  da  ponte.  Solange

Aparecida Cordeiro Mendonça, porta-voz desses produtores,  afirmou em uníssono

com eles que, sem o devido apoio nesse momento de dificuldade, muitos teriam que

abandonar  a  região  e  mudar  para  cidades  vizinhas,  buscando  alguma  atividade

remunerada.
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O Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e o Deputado Federal Padre

João conversaram longamente com vários dos presentes. O Deputado Paulo Lamac

disse que a visita foi uma excelente oportunidade para se verificar a extensão dos

danos  causados  pela  enchente  do  Xopotó  naquela  região  e  assegurou  que  a

Comissão  tomaria  todas  as  providências  cabíveis  com  vistas  a  restabelecer  as

condições locais o mais rápido possível, de modo a propiciar que a população possa

retomar suas atividades o quanto antes. Disse, ainda, que a liberação imediata de

mais recursos é necessária, dada a dimensão dos prejuízos. No entanto, deixou claro

que o âmbito de competências da ALMG é diferente do Poder Executivo, mas que

esta Casa faria todo o possível a fim de tomar as providências pertinentes ao caso.

Em seguida, por volta das 11 horas, o comboio retornou à Igreja Matriz de Santana,

no Centro de Guidoval, onde se realizou audiência pública (4ª Reunião Extraordinária

da Comissão de Direitos Humanos) com a mesma finalidade da visita aqui relatada.

Conclusão

A Comissão de Direitos Humanos constatou que o desastre causado pela enchente

do Rio Xopotó em Guidoval foi de grande dimensão e que o Município, apesar de

todo  o  empenho  já  despendido  por  parte  de  seus  moradores,  dos  vizinhos,  da

iniciativa privada e do poder público, ainda carece de recursos e de muito trabalho

para  se  restabelecer.  Diante  disso,  o  Deputado  Paulo  Lamac  prontificou-se  a

encaminhar as devidas providências no âmbito da competência da Comissão, o que

se  concretizou  por  meio  dos  seguintes  requerimentos,  mencionados  ao  final  da

audiência  pública  realizada  na  sequência  da  visita  e  aprovados  na  5ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 23/2/2012:

I  – Envio de ofício ao Coordenador Estadual de Defesa Civil,  encaminhando as

notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,

realizada em Guidoval  em 16/2/2012,  e  pedindo a  providência  de se  averiguar  a

possibilidade de reavaliar a classificação do desastre ocorrido nesse Município a fim

de  caracterizá-la  como  estado  de  calamidade  pública  ao  invés  de  situação  de

emergência, em particular devido à necessidade ainda existente de ajuda externa, à

dimensão dos prejuízos, ao grau de importância dos danos ocorridos e à escassez
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dos recursos até o momento recebidos.

II – Envio de ofício ao Secretário de Transporte e Obras Públicas e ao Secretário de

Desenvolvimento  Social,  encaminhando  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  Guidoval  em

16/2/2012, e pedindo que continuem sendo tomadas as devidas providências,  em

caráter  emergencial,  para  que  sejam  restabelecidas  as  condições  de  vida  e  a

produção econômica locais.

III – Envio de ofício ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante da Polícia

Militar,  encaminhando  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Direitos Humanos, realizada em Guidoval em 16/2/2012, e pedindo que

seja  tomada  a  providência  de  se  averiguar  a  possibilidade  de  envio  para  esse

Município de uma viatura tração quatro rodas, a fim de melhor atender às demandas

da população local, em boa parte domiciliada na zona rural.

IV – Envio de ofício ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal e ao

Superintendente Regional do Banco do Brasil  na Zona da Mata, encaminhando as

notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,

realizada  em  Guidoval  em  16/2/2012,  e  pedindo  a  providência  de  se  agilizar  a

disponibilidade  e  a  liberação  de  recursos  em  condições  especiais  para  esse

Município, particularmente devido à necessidade ainda existente de ajuda externa, à

dimensão dos prejuízos, ao grau de importância dos danos ocorridos e à escassez

dos recursos até o momento recebidos.

V – Envio de ofício ao Diretor-Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado

de Minas Gerais – BDMG –, encaminhando as notas taquigráficas da 4ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  Guidoval  em

16/2/2012, e pedindo a providência de se agilizar a disponibilidade e a liberação de

recursos  em  condições  especiais  para  esse  Município,  particularmente  devido  à

necessidade ainda existente de ajuda externa, à dimensão dos prejuízos, ao grau de

importância  dos  danos  ocorridos  e  à  escassez  dos  recursos  até  o  momento

recebidos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2012.

Durval Ângelo - Paulo Lamac – Sargento Rodrigues - João Vítor Xavier.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

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

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2012: ofícios dos Srs. José Carlos R.

Gomes;  e  Doutor  Hércules,  Presidente  da  Comissão  de  Saúde,  Saneamento  e

Assistência  Social  da  Assembleia  Legislativa  do  Espírito  Santo;  e  cartão  do  Sr.

Antônio Jorge de Souza  Marques,  Secretário  de  Estado de Saúde.  O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.967/2011, no 1ºturno, do qual designou

como relator o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos

Projetos  de Lei  nºs  2.553 (relator:  Deputado Hely Tarqüínio)  e  2.650/2011 com a

Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Doutor

Wilson  Batista);  e,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.197/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta. O Projeto de Lei nº 701/2011 é convertido em diligência à Secretaria de

Estado  de  Saúde,  após  aprovação  de  requerimento  do  relator,  Deputado  Neider

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

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

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

2.427, 2.432, 2.434, 2.477/2011. 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 Carlos
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Mosconi  (2)  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  para  discutir  aspectos

referentes à regulamentação da Emenda à Constituição nº 29/2000 e para dar início

oficialmente à coleta de assinaturas para apresentação de projeto de lei de iniciativa

popular propondo o investimento de 10% da receita corrente bruta da União na saúde

pública; e seja realizada reunião de audiência pública, com a presença do Sr. Ricardo

Furtado  de  Carvalho,  para  discutir  assuntos  relativos  às  doenças  renais  e  sua

prevenção; Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

a fim de discutir a "Campanha da Fraternidade 2012", cujo tema é "Fraternidade e

Saúde" e cujo lema é "Que a saúde se difunda sobre a Terra";  Rogério Correia e

Adelmo  Carneiro  Leão  (2)  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para obter esclarecimentos sobre os problemas enfrentados pelas unidades

da  rede  Fhemig  e  Hemominas  e  sejam  realizadas  visitas  técnicas  às  referidas

unidades; e seja realizada visita ao Hospital João XXIII para obter esclarecimentos

sobre obras de revitalização inacabadas no Hospital;  Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as dificuldades de

funcionamento da Unidade Onco-Hematológica Pediátrica Professor Marcos Borato

Viana, do Hospital das Clínicas da UFMG, que carece de contratação de pessoal para

iniciar  suas atividades; e Adelmo Carneiro Leão (3) em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  a  precariedade  do

atendimento e das condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais de saúde no

Hospital Infantil João Paulo II, também conhecido como Centro Geral de Pediatria;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  o  novo

modelo de assistência à saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado

de Minas Gerais, adotado a partir de 1º/1/2012; e seja realizada reunião de audiência

pública com a finalidade de debater a aplicação de recursos na Saúde pelo governo

do  Estado  após  a  publicação  da  Lei  Complementar  nº  141,  de  13/1/2012.  Ato

contínuo, foi aprovado requerimento para adiamento de votação do requerimento da

Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  com  as  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Defesa  da  Pessoa  com

Deficiência  para  discutir  os  problemas  enfrentados  por  pacientes  acometidos  por

distrofias musculares que tiveram a assistência domiciliar prestada pela Secretaria de
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Estado de Saúde e prejudicada por ação do Ministério Público que exige a realização

de concurso público para a contratação de especialistas da equipe multidisciplinar

que  acompanha  os  portadores  dessas  doenças  neuro-musculares.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely Tarqüínio  –  Neider  Moreira  – Doutor  Wilson

Batista – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 29/2/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão e a conhecer o projeto premiado na Edição 2011 do Prêmio

Jovem Cientista do CNPQ, apresentado pelo acadêmico Kaiodê Leonardo Biague, e

comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de

Estado  da  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  em  17/2/2012.  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  os  requerimentos  dos  Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para dar continuidade ao debate sobre o convênio de cooperação

celebrado entre a Fundação Centro Tenológico de Minas Gerais, o Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial - Senai DR-MG - e a Federação das Indústrias do Estado

de Minas Gerais,  com a interveniência do governo do Estado e da Secretaria  de

Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Bosco  em  que  solicita  seja
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formulado voto de congratulações com a Presidente da Fundação João Pinheiro e

com a Diretora-Geral da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho pelo

20º aniversário dessa escola;  Carlin Moura em que solicita seja realizada visita  à

Escola Municipal Maria Silva Lucas - Caic Laguna - para obter informações sobre as

invasões ocorridas na escola durante o feriado de carnaval e verificar as condições

de segurança dos alunos,  professores e demais  funcionários  da escola;  e Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja formulado voto de congratulações com a estudante

Mariana  Silva  Vilas-Boas  pela  aprovação  em  processo  seletivo  para  o  curso  de

Medicina em 11 instituições do País. São recebidos os requerimentos dos Deputados

Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

as condições de funcionamento dos Centros Educacionais de Educação Continuada

implantados no Estado; Rogério Correia em que solicita  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  a  carta  encaminhada  pela

Secretaria de Estado de Educação às unidades estaduais de ensino; e Paulo Guedes

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão

e da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater os critérios de

repasse de recursos pela Secretaria de Estado de Educação aos Municípios mineiros

para transporte escolar. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  o  Sr.  Kaiodê  Leonardo  Biague,  estudante  premiado  no  Prêmio  Jovem

Cientista - Edição 2011, 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  após,  passa  a  palavra  ao

convidado, para que faça sua exposição. Após, segue-se discussão, conforme consta

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neilando Pimenta.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Duarte  Bechir  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 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

debater  a situação dos  sem-terra no  Município  de  Salto da  Divisa.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os as Sras. Cleide Aparecida

Nepomuceno,  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,

Coletivos e Socioambientais;  Geralda Magela da Fonseca,  Defensora dos Direitos

Humanos do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa;

Maria de Fátima Pereira dos Santos, Vereadora da Câmara Municipal de Salto da

Divisa;  Giêdra  Cristina  Pinto  Moreira,  Defensora  Pública  Federal;  os  Srs.  Carlos

Alberto  Menezes  Calazans,  Superintendente  Regional  do  Incra;  Carlos  Geraldo

Valadares  Júnior,  Procurador  Chefe  do  Incra,  representando  a  Ouvidoria  Agrária

Nacional;  Elcio  Pacheco,  Advogado  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  -  Regional

Jequitinhonha  e  Membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Frei

Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra - CPT-MG; Padre Henrique de Moura Faria,

do Instituto de Direitos Humanos, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval  Ângelo,  como autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Ângelo(4)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Corregedoria  do  Sistema

Penitenciário do Estado, ao Juízo e à Promotoria da Vara de Execuções Criminais da

Comarca de Contagem pedidos de providências para que averigúem denúncias dos

detentos da Penitenciária Nelson Hungria, que se encontram em greve de fome, de

violações  de  direitos  humanos,  e  para  que  tomem  as  medidas  adequadas  para
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solucionar  o caso;  sejam encaminhadas  as notas taquigráficas desta  reunião  aos

órgãos  e  autoridades  que  menciona;  sejam  encaminhados  ao  Secretário

Extraordinário de Reforma Agrária de Minas Gerais e ao Presidente do Incra pedidos

de providências para que agilizem o assentamento das famílias camponesas sem-

terra acampadas no Município de Salto da Divisa; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir a situação das famílias da ocupação Braúnas, no Município de

Ribeirão  das  Neves,  que  foram  alvo  de  despejo  com  violação  de  direitos

fundamentais,  a despeito de estarem no terreno há 30 anos ininterruptos; Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

superlotação de Sistema Prisional do Estado, que vem causando violações de direitos

humanos dos detentos; Liza Prado e Paulo Guedes em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a violência no campo nos Municípios de

Porteirinha,  Janaúba  e  região.  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 março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Paulo Lamac – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEIS NºS 20.925

E 20.934, EM 6/3/2012

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Paulo Lamac e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  declara  aberta  a  reunião  e

esclarece que não há ata a ser lida por ser tratar da primeira reunião desta Comissão.

A Presidência  informa que a reunião  se  destina  a  eleger  o Presidente  e o  Vice-

Presidente.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Paulo  Lamac  para  atuar  como

escrutinador.  Realizada  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Délio Malheiros e para Vice-Presidente o Deputado Paulo Lamac, ambos

com três votos. Na oportunidade, o Presidente eleito agradece os votos recebidos e

declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Paulo Lamac, que, por sua
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vez,  empossa  o  Deputado  Délio  Malheiros  no  cargo  de  Presidente.  A seguir,  o

Presidente designa como relator das matérias o Deputado Rômulo Viegas. Cumprida

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

convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  dia

7/3/2012, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Carlos Mosconi - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 198/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  2.644/2008,  “dispõe sobre a  concessão de

benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado

e dá outras providências”.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 345/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que

“dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado”.

A matéria foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem o texto agora a esta Comissão para receber

parecer nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Conforme apresentado por seu autor, o projeto em análise visa instituir concessão

de desconto sobre o valor de multas e juros de mora de créditos tributários inscritos

em dívida ativa, mediante repasse financeiro ao Fundo de Assistência ao Turismo -
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Fastur. Nos termos da proposição, seria facultado ao contribuinte, após requerer o

pagamento do crédito tributário devido e comprovar repasse ao Fastur de 25% do

valor  das  multas  e  juros  de  mora,  obter  desconto  de  50% sobre  o  valor  desses

acréscimos.

Em sua justificação, o autor do projeto esclarece que a medida visa fortalecer o

Fastur  e,  consequentemente,  o  turismo  no  Estado,  o  que  geraria  repercussões

econômicas  e  sociais  positivas.  Além disso,  o  projeto  facilitaria  o recebimento  de

créditos inscritos em dívida ativa, fortalecendo a posição fiscal do Estado.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a matéria se

encontra abrangida pela competência legislativa estadual. Além disso, ressaltou que o

desenvolvimento do turismo é objetivo previsto pela Constituição do Estado.

É  importante  ainda  destacar  que  a  referida  Comissão  apontou  que  a  medida

proposta  é  compatível  com  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,  conhecida

popularmente como Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei estabelece, em seu art.

14, diversos condicionantes para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.  Entretanto, entendeu a

mencionada Comissão que a receita proveniente da dívida ativa não é classificada

como receita tributária, de modo que a concessão de anistia, nos termos do projeto

em estudo, não se submeteria ao disposto no referido art. 14. Lembrou ainda que os

créditos inscritos em dívida ativa, muitas vezes de difícil recebimento, prescrevem em

prazo determinado, sendo assim proveitosas as iniciativas que visem facilitar o seu

pagamento.

Por fim, de forma a atualizar e aperfeiçoar o projeto do ponto de vista da técnica

legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

No que se refere à análise peculiar desta Comissão, não se vislumbra repercussão

orçamentária da matéria. A posição da Comissão de Constituição e Justiça no que se

refere à Lei de Responsabilidade Fiscal é correta. De fato, quando da tramitação do

Projeto de Lei nº 2.644/2008, cujo desarquivamento deu origem à matéria em estudo,

foi solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - que se manifestasse sobre o

possível  impacto  da  proposição.  De  acordo  com  a  Secretaria,  o  referido  projeto

atingiria a princípio somente créditos tributários inscritos em dívida ativa, não gerando
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nenhum impacto direto na arrecadação corrente do Estado.

Por  outro lado,  no que se refere ao  recebimento de  débitos  antigos e de difícil

recuperação,  que  é  um  dos  objetivos  da  matéria,  a  SEF  afirmou  à  época  que

programas similares de estímulo à amortização de valores inscritos em dívida ativa

não vinham gerando efeitos expressivos.

Analisando-se as peças orçamentárias dos anos anteriores, verifica-se que o aporte

de  recursos  no  Fastur  tem  sido  reduzido.  De forma correlata,  seus  desembolsos

também têm sido de menor monta. Entretanto, as restrições de utilização de recursos

do Fastur não têm origem na falta  de financiamento.  De fato, o Fundo apresenta

desenho e  estrutura  de  gestão  que não  tem  sido  atraentes  para  seus  potenciais

clientes,  que têm utilizado outras  fontes  de  crédito.  Dessa forma,  ainda que  seja

importante a disponibilidade de crédito para o fomento da atividade turística, o Fastur

não  parece,  no  momento,  ser  o  instrumento  adequado  para  o  financiamento  do

turismo. Assim, o aumento dos recursos desse Fundo, como pretende a matéria em

estudo, parece inócuo. Dessa maneira, e ainda que a matéria atenda ao disposto na

Lei de Responsabilidade Fiscal, não parece adequado que ela prospere nesta Casa.

A análise desenvolvida neste parecer se estende ao Projeto de Lei nº 345/2011,

anexado ao Projeto de Lei nº 198/2011, pois o teor de um e de outro é equivalente.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  opinamos  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  n°

198/2011.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

2.376/2008,  requerido  pelo  Deputado  Leonardo  Moreira,  “torna  obrigatória  a

instalação  de  medidores  de  consumo  de  gás  individualizados  nas  unidades

domiciliares ou de consumo e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada. A Comissão de Constituição e Justiça analisou então a matéria

no  que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudança  legal

superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o  posicionamento

manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação  apresentada  na

ocasião:

“A proposta em apreço disciplina o fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP

-  no  Estado,  tornando  obrigatória  a  instalação  de  medidores  de  consumo

individualizados  em  cada  unidade  das  edificações  prediais  verticais  residenciais,

comerciais ou de uso misto.

Segundo  os  termos  da  proposta,  a  adaptação  das  instalações  para  a  medição

individualizada do consumo será de responsabilidade do consumidor e obedecerá

aos padrões e critérios técnicos definidos pelo prestador do serviço, a quem compete,

também, a manutenção e a conservação das instalações para disponibilização do

produto.

Conforme consta na justificação do projeto, as medidas cogitadas ajustam-se aos

princípios que orientam a política nacional  de defesa do consumidor,  que procura

garantir  a  oferta  de  produtos  e  serviços  com  padrões  adequados  de  qualidade,

segurança, durabilidade e desempenho.

Em que pese a relevância da proposta, que procura adaptar o fornecimento de gás

às  mesmas  condições  propostas  para  a  disponibilização  da  água  tratada  (...)

deparamos com óbices de natureza constitucional e legal que impedem a tramitação

do projeto, conforme veremos mais adiante.

A Lei Federal nº 9.478, de 6//8/97, que dispõe sobre a política energética nacional e

sobre as atividades relativas ao monopólio do petróleo, instituiu o Conselho Nacional
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de Política Energética, como também a Agência Nacional do Petróleo - ANP.

A referida norma atribuiu competência à ANP para promover, regular, contratar e

fiscalizar  as  atividades  econômicas  integrantes  da  indústria  do  petróleo,  do  gás

natural  e  dos  biocombustíveis,  sendo  prerrogativa  daquela  autarquia,  inclusive,  a

regulação e a liberação de autorização para o exercício das atividades relacionadas

com o abastecimento nacional de combustíveis.

Pode-se concluir,  pois,  estar afeta àquela entidade federal a edição das normas

relativas à distribuição do gás natural e dos derivados do petróleo, entre os quais

inclui-se o GLP, que tem grande uso doméstico no Estado de Minas Gerais.

Essa  situação,  entretanto,  não  afasta  a  competência  atribuída  ao  Estado  para

explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado,

conforme previsto no art. 25, § 2º, da Constituição Federal e no art. 10, VIII, da Carta

do Estado de Minas Gerais.

Ocorre  que,  em  quaisquer  circunstâncias,  deverão  ser  obedecidas  as  regras

oriundas da agência reguladora,  devendo ser lembrado que,  neste  Estado,  o gás

natural ou o GLP não são distribuídos para as residências e condomínios por meio de

dutos, a exemplo do que ocorre em diversas outras unidades da federação mas, sim,

por meio de transporte veicular, envazado em recipientes apropriados.

Não se mostra compatível com o princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da

Constituição Mineira, a regulamentação, por meio de lei, de um serviço inexistente no

Estado, já que a norma diz respeito, preponderantemente, ao consumo dos produtos

nos condomínios residenciais, comerciais e de uso misto.

Por outro lado, a proposta em tela estaria a invadir seara de competência privativa

da União ao dispor sobre a obrigatoriedade da instalação dos medidores de consumo

individual em cada unidade das edificações prediais verticais residenciais, comerciais

ou de uso misto.

Essas edificações, organizadas em condomínio, são regidas por normas que se

encontram insculpidas nos arts. 1.331 e seguintes do Novo Código Civil Brasileiro,

que  versam  sobre  o  condomínio  edilício,  e  somente  podem  ser  alteradas  pelo

Congresso Nacional.

Os condomínios dessa natureza, segundo o art. 1.333 daquele diploma, regem-se
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por convenções específicas cujas normas se tornam obrigatórias para os titulares de

direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Em outras palavras, é privativo dos condôminos o direito de estabelecer, por meio

da  convenção,  as  regras  que  deverão  reger  aquele  conjunto  de  unidades,  não

podendo ser reservada a uma lei estadual a prerrogativa de obrigá-los a instalar esse

tipo de equipamento.

Embora percebamos a perspectiva da proteção aos interesses dos consumidores

na  proposta  em  apreço,  entendemos  que  a  aprovação  da  matéria  refoge  à

competência desta Casa Legislativa.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.254/2011.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.281/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n.º 2.179/2008, altera a Lei nº 14.171, de 15 de

janeiro de 2002,  que cria  o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais – Idene – e dá outras providências.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por seu turno, a

Comissão de Administração Pública exarou parecer pela aprovação da proposição,

na forma original.

Agora,  vem a  matéria  a  esta  Comissão,  para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua

competência, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo fazer com que os Municípios integrantes

da Microrregião de Diamantina, pertencentes à Mesorregião do Jequitinhonha, e da
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Microrregião  de  Conceição  do  Mato  Dentro,  pertencentes  à  Mesorregião  Central

Mineira, passem a integrar a área de abrangência do Idene, por meio da alteração da

supramencionada lei.

De acordo com a Lei  n.º 14.171, de 15/1/2002, atualmente,  integram a área de

abrangência do Idene os Municípios situados nas Mesorregiões Norte de Minas e

Mucuri,  nas  bacias  hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha  e  São  Mateus  e  na

Microrregião de Curvelo. A referida lei dispõe ainda que, por meio de mapa elaborado

pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA –, vinculado à Secretaria de Estado de

Ciência e Tecnologia, são definidos os Municípios integrantes das citadas regiões. O

IGA coordena  e  executa  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia,  cartografia  e geologia. Periodicamente faz a publicação sistemática dos

mapas  municipais,  que  constituem  o  documento  geocartográfico  básico  dos

Municípios mineiros.

O  autor,  em  sua  justificação,  alega  que  essas  microrregiões  são  em  tudo

semelhantes  às  demais  já  situadas  na  área  de  abrangência  dessa  autarquia  e

geograficamente  integrantes  do  mesmo conjunto.  Dessa  forma  fica  preservada  a

homogeneidade de características e de carências, responsável pela manutenção de

uma  identidade  regional,  com  base  na  qual  se  torna  possível  formular  políticas

públicas necessárias à superação de suas dificuldades.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  constatou  que  a  matéria  não  afronta  as

diretrizes  constitucionais  e  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade.  Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração  Pública  ressaltou  que  a

proposição se reveste de elevado alcance social, na medida em que busca promover

a regionalização das ações administrativas e o equilíbrio  no desenvolvimento das

coletividades, o que atesta a conveniência e oportunidade da matéria.

Finda a apreciação da proposição no âmbito dessas comissões, a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária passa a analisar a matéria de acordo com

sua  competência,  qual  seja  verificar  a  repercussão  financeira  do  projeto.  Nesse

sentido, em 30/11/2011, a proposição foi baixada em diligência ao Idene, a fim de que

aquela entidade se manifestasse sobre a inclusão, na área de sua abrangência, dos

Municípios integrantes da Microrregião de Diamantina, da Microrregião de Conceição
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do Mato Dentro, bem como do Município de Três Marias.

Em resposta, o Idene encaminhou ofício a esta Comissão, no qual recomenda a

atualização  da  Lei  nº  14.171,  de  2002,  opinando  pela  inclusão,  apenas,  dos

Municípios que integram a Microrregião de Diamantina, uma vez que esses já estão

inseridos na área de atuação do Idene, através dos municípios integrantes das bacias

hidrográficas do Jequitinhonha e do São Mateus.

Desta forma, apresentamos ao final de nosso parecer o Substitutivo nº 1, visando

adequar o projeto à recomendação do Idene. No intuito de corrigir erro material  e

adequar o texto à melhor técnica legislativa, apresentamos modificação no que tange

aos mapas de regionalização elaborados pelo Instituto de Geociências Aplicadas –

IGA.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.281/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Dê-se ao art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, a seguinte

redação:

“Art. 2º – Integram a área de abrangência do Idene:

I  –  os  municípios  das  Mesorregiões  Norte  de  Minas  e  Mucuri  e  os  demais

Municípios  integrantes  das  bacias  hidrográficas  dos  Rios  Jequitinhonha  e  São

Mateus;

II  –  os  Municípios  da  Microrregião  de  Diamantina,  pertencentes  à  Mesorregião

Jequitinhonha.

III – os Municípios da Microrregião de Curvelo, pertencentes à Mesorregião Central

Mineira.

Parágrafo único - Os Municípios que integram as mesorregiões e microrregiões de

que trata este artigo são aqueles definidos na regionalização adotada pelo Instituto de
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Geociências Aplicadas – IGA.”.

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.561/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

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

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.561/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Goiabeiras  imóvel  com  área  de  15.504m²,  situado  nesse

Município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear os atos da administração pública,

o parágrafo único do art. 1º estabelece que o imóvel será destinado à instalação de

apoio  operacional  da  Prefeitura  e  ao  desenvolvimento  de  atividades  de interesse

social da comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição dispõe que o bem

será revertido ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

Ressalte-se que a  Emenda nº  1,  apresentada pela  Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade corrigir dados cadastrais do imóvel.

A proposição de lei  em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.561/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.056/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado José Henrique, visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Pocrane os imóveis que especifica.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.056/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pocrane seis imóveis existentes nesse Município, constituídos

de 1.200m² cada um, para a construção da Secretaria de Saúde, com uma unidade

de atendimento, e da Secretaria de Esporte e Lazer, com quadras esportivas.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
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Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º com a finalidade de

acolher solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no sentido de

incluir  nesse  dispositivo  a  garantia  do  funcionamento  das  Escolas  Municipais

Cantinho do Céu, Ferrugem, Córrego Santa Maria, Córrego do Jatay, Paraíso e de

Safira, que existem nas áreas a serem doadas.

Cabe  ressaltar  que,  em  seu  art.  2º,  a  proposição  determina  que  os  imóveis

reverterão ao doador se, no prazo de dez anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhes tiverem sido dadas as destinações previstas.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

A proposição de lei  em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.056/2011, no 1º

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 49/20 11

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 49/2011, de autoria do Deputado  Elismar Prado, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Boas  Novas  –  ABN  –,  com  sede  no

Município de Muriaé, 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.
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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° 49/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Boas Novas, com sede no Município

de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Boas Novas, com

sede no Município de Muriaé.

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° 148/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 148/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que declara

de  utilidade  pública  o  Lar  São  Vicente  de  Paulo  de  Aguanil,  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° 148/2011

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Aguanil, com sede no

Município de Aguanil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar  São Vicente de Paulo de Aguanil,

com sede no Município de Aguanil.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 288/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 288/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares da Costa

– Amblosc –, com sede no Município de Teófilo Otoni, 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° 288/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares

da Costa – Amblosc –, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Lourival Soares da Costa – Amblosc –, com sede no Município de Teófilo Otoni.

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° 607/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 607/2011, de autoria do Deputad o  Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de

Borda da Mata, 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.
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PROJETO DE LEI N° 607/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Irmã Martha de Borda da

Mata, com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Guarda Mirim Irmã Martha

de Borda da Mata, com sede no Município de Borda da Mata.

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° 1.300 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.300/2011, de autoria da Deput ada Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública a Associação Gospa Mira, 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° 1.300/2011

Declara de utilidade pública a Associação Gospa Mira, 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 Gospa Mira, 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 - Gilberto Abramo - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.306 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.306/2011, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que declara
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de utilidade pública a Associação Grupo Unidos em Cristo, com sede no Município de

Capim Branco, 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° 1.306/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo Unidos em Cristo, com sede no

Município de Capim Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Grupo Unidos em

Cristo, com sede no Município de Capim Branco.

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° 1.444 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.444/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no Município de

Sabará, 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° 1.444/2011

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no

Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional Cidadania e Paz,
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com sede no Município de Sabará.

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° 1.897 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.897/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Regional  dos Engenheiros,  Arquitetos  e

Agrônomos, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, 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° 1.897/2011

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e

Agrônomos em São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião

do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Regional  dos

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos  em São Sebastião do Paraíso, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.

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° 2.185 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.185/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região do Córrego da

Onça,  com  sede  no  Município  de  Tapira,  foi  aprovado  em turno único,  na  forma
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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° 2.185/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais  da  Região do

Córrego da Onça, com sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais da

Região do Córrego da Onça, com sede no Município de Tapira.

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° 2.191 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.191/2011, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, com sede no Município de

Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.191/2011

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Grupo Sarai, com sede no

Município de Uberlândia.
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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° 2.264 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.264/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rômulo  Viegas,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Augusta  e  Respeitável  Loja  Maçônica  Alferes

Tiradentes, com sede no Município de São João del-Rei, 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° 2.264/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Alferes  Tiradentes,  com  sede  no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Alferes Tiradentes,

com sede no Município de São João del-Rei.

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° 2.322 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.322/2011, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade  pública  a  Associação Mineira  Projetos  Sociais  –  Amips  –,  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.
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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° 2.322/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mineira Projetos Sociais – Amips –, 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 Mineira Projetos Sociais –

Amips –, 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 - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.364 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.364/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Jardim Alvorada – Acojac –, com sede

no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.364/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jardim Alvorada – Acojac –,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Jardim

Alvorada – Acojac –, com sede no Município de Contagem.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.408 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.408/2011, de autoria do Deput ado Bosco, que declara de

utilidade pública a Ação Comunitária Novo Rumo, 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° 2.408/2011

Declara de utilidade pública a entidade Ação Comunitária Novo Rumo, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Comunitária  Novo

Rumo, 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 - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.410 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.410/2011, de autoria do Deput ado Hélio Gomes, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Moradores do  Bairro Chácara Recanto  das

Flores,  com  sede  no  Município  de  Areado,  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.
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PROJETO DE LEI N° 2.410/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Chácara

Recanto das Flores do Município de Areado, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Chácara Recanto das Flores do Município de  Areado,  com sede no Município de

Areado.

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° 2.411 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.411/2011, de autoria do Deput ado Hélio Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco – Amob –,

com sede no Município de Areado, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.411/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco –

Amob –, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Barro Branco – Amob –, com sede no Município de Areado.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.412 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.412/2011, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública o Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao Cidadão –

CPAC –, 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.412/2011

Declara de utilidade pública o Comitê para a Conscientização Política e Apoio ao

Cidadão – CPAC –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Com itê  para  a  Conscientização

Política e Apoio ao Cidadão – CPAC –, 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 - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.414 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.414/2011, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos da Família Juviano, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.414/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Parentes  e  Amigos  da  Família

Juviano, 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 de Parentes e Amigos da

Família Juviano, 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 - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.422 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.422/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública o Instituto da Família de Divinópolis - Infa-Divinópolis -,

com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.422/2011

Declara de utilidade pública o Instituto da Família de Divinópolis - Infa-Divinópolis -,

com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto da Família de Divinópolis -

Infa-Divinópolis -, com sede no Município de Divinópolis.

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° 2.423 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.423/2011, de autoria do Deput ado Fabiano Tolentino, que
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declara de utilidade pública a Associação de Amparo às Crianças Cardíacas ou com

Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede no Município de

Divinópolis, 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° 2.423/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo às Crianças Cardíacas ou

com Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede no Município

de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amparo às Crianças

Cardíacas ou com Doenças Raras e Idosos com AVC Coração de Criança, com sede

no Município de Divinópolis.

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° 2.429 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.429/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Carlos  Henrique,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dominik de Itamarati - ACDI -,

com sede no Distrito de Itamarati, no Município de Águas Vermelhas, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.429/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dominik de Itamarati - ACDI

-, com sede no Município de Águas Vermelhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Dominik de

Itamarati - ACDI -, com sede no Município de Águas Vermelhas.

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° 2.432 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.432/2011, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara de

utilidade  pública  o  Projeto  de  Ação  Social  -  PAS  -,  com  sede  no  Município  de

Patrocínio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.432/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto de Ação Social - PAS -, com sede no

Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto de Ação Social - PAS

-, com sede no Município de Patrocínio.

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° 2.434 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.434/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que
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declara de utilidade pública a Associação Cresça Envolva Prossiga -  Acep -,  com

sede no Município de Ribeirão das Neves, 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° 2.434/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cresça Envolva Prossiga - Acep -, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cresça Envolva Prossiga -

Acep -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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° 2.456 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.456/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Sociedade  Pró-Melhoramentos  do  Bairro  São  Geraldo  -

Soproger -, com sede no Município de Caeté, 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° 2.456/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Pró-Melhoramentos do Bairro São Geraldo

- Soproger -, com sede no Município de Caeté.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Pró-Melhoramentos do

Bairro São Geraldo - Soproger -, com sede no Município de Caeté.

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° 2.467 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.467/2011, de autoria da Deput ada Liza Prado, que declara de

utilidade pública o Centro Educacional Cantinho do Amor, com sede no Município de

Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.467/2011

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Cantinho do Amor, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional Cantinho do Amor,

com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.474 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.474/2011,  de  autoria  do  Deput ado Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública o Grupo da Felicidade de Barão de Cocais, com sede no

Município de Barão de Cocais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 2.474/2011

Declara de utilidade pública a entidade Grupo da Felicidade de Barão de Cocais,

com sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a ent idade Grupo da Felicidade de

Barão de Cocais, com sede no Município de Barão de Cocais.

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° 2.483 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.483/2011,  de  autoria  do  Deput ado Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova, com sede no Município

de Perdões, 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° 2.483/2011

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Perdões - APVN -,

com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Projeto Vida Nova de

Perdões - APVN -, com sede no Município de Perdões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2012.
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Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.486 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.486/2011, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa - Aspiv -, com sede no

Município de Virgolândia, 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° 2.486/2011

Declara de utilidade pública a Associação da Pessoa Idosa de Virgolândia - Aspiv -,

com sede no Município de Virgolândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação da Pessoa Idosa  de

Virgolândia - Aspiv -, com sede no Município de Virgolândia.

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 Nº 2.492/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.492/2011, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo

Urbano  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  -  Asttracurb  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.492/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  em  Transporte

Coletivo Urbano de Belo Horizonte e Região Metropolitana - Asttracurb -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores em

Transporte Coletivo Urbano de Belo Horizonte e Região Metropolitana – Asttracurb –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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° 2.502 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.502/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Antônio  Genaro,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Reconstruir - Abrecon -, com

sede no Município de Ibirité, 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° 2.502/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Reconstruir - Abrecon -, com

sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Reconstruir -

Abrecon -, com sede no Município de Ibirité.

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° 2.503 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.503/2011, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Banco de Leite D.ª Ica, com sede no

Município de São Gotardo, 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° 2.503/2011

Declara de utilidade pública a Associação Banco de Leite D.ª Ica,  com sede no

Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Banco de Leite D.ª Ica,

com sede no Município de São Gotardo.

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° 2.512 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.512/2011, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos de São José do Rio Preto, com sede no

Município de Simonésia, 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° 2.512/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de São José do Rio Preto,
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com sede no Município de Simonésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Amigos de São José

do Rio Preto, com sede no Município de Simonésia.

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° 2.524 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.524/2011, de autoria do Deput ado Zé Maia, que altera o art. 1°

da Lei n° 14.849, de 12 de dezembro de 2003, que de clara de utilidade pública o

Canápolis Tênis Clube - CTC -, com sede no Município de Canápolis, foi aprovado em

turno único, na forma do Substitutivo 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° 2.524/2011

Altera o art.  1° da Lei n° 14.849,  de 12 de dezembr o de 2003,  que declara de

utilidade  pública  o  Canápolis  Tênis  Clube  -  CTC  -,  com  sede  no  Município  de

Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.849, de 12 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a  As sociação do Desenvolvimento

Nacional - ADN -, com sede no Município de Canápolis.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 14.849, de 2003, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação do Desenvolvimento Nacional - ADN -, com sede no Município

de Canápolis.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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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° 2.530 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.530/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação União de Amigos de Senador Mourão, com sede no

Município de Diamantina, 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° 2.530/2011

Declara de utilidade pública a Associação União de Amigos de Senador Mourão,

com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a Ass ociação União de  Amigos  de

Senador Mourão, com sede no Município de Diamantina.

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° 2.531 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.531/2011, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli,  com

sede no Município de Canápolis, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.531/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Sopa Lazara e Nelson Petrocelli,

com sede no Município de Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da Sopa Lazara e

Nelson Petrocelli, com sede no Município de Canápolis.

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° 2.557 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.557/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Furadinho da Tapera, com sede no

Município de São Francisco, 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° 2.557/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Furadinho da Tapera,

com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Furadinho

da Tapera, com sede no Município de São Francisco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da 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° 2.560 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.560/2011, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,
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que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade n° 0525, com sede

no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.560/2011

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz e Caridade n° 0525, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Luz e Caridade n°

0525, com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.567 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.567/2011, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Maria Rezende – Ambamar

–,  com sede no Município  de Uberlândia,  foi  aprovado em turno único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.567/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Maria Rezende –

Ambamar –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Maria Rezende – Ambamar –, com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.574 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.574/2011, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Projeto Social São Lázaro de Apoio e Incentivo à Criança e

Adolescente  para  uma  Vida  Saudável,  com  sede  no  Município  de  Ipuiuna,  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° 2.574/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Social  São  Lázaro  de  Apoio  e

Incentivo à Criança e Adolescente para uma Vida Saudável, com sede no Município

de Ipuiuna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Social São Lázaro

de Apoio e Incentivo à Criança e Adolescente para uma Vida Saudável, com sede no

Município de Ipuiuna.

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° 2.575 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.575/2011, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Vila de Nazaré, com sede no Município de Divinópolis,
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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° 2.575/2011

Declara de utilidade pública a entidade Vila de Nazaré, com sede no Município de

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vila de Nazaré, com sede no

Município de Divinópolis.

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° 2.577 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.577/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  da  Terceira  Idade  Grupo

Vitalidade do Bairro São Domingos, com sede no Município de Coronel Fabriciano, 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° 2.577/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Movimento  da  Terceira  Idade  Grupo

Vitalidade do Bairro São Domingos de Coronel Fabriciano, com sede no Município de

Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a  Ass ociação Movimento da Terceira

Idade Grupo Vitalidade do Bairro São Domingos de Coronel Fabriciano, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

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° 2.578 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.578/2011, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Propaganda de

Uberlândia – APP –, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.578/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  de  Propaganda  de

Uberlândia – APP –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica declarada de utilidade pública  a Ass ociação dos Profissionais  de

Propaganda de Uberlândia – APP –, com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.581 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.581/2011, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte, com sede no

Município de Santa Juliana, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.581/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Novo Horizonte, com sede no

Município de Santa Juliana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Bairro Novo Horizonte,

com sede no Município de Santa Juliana

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° 2.586 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.586/2011, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara de

utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede no Município de Patrocínio,

foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.586/2011

Declara de utilidade pública a Associação Rainha da Paz, com sede no Município

de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rainha da Paz, com sede

no Município de Patrocínio.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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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° 2.588 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.588/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Clube da Terceira Idade de São Francisco, com

sede no Município de São Francisco, 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° 2.588/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Clube  da  Terceira  Idade  de  São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Clube da Terceira Idade

de São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

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° 2.589 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.589/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sobradinho, com sede no

Município de São Francisco, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.589/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sobradinho, com

sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária  do Bairro

Sobradinho, com sede no Município de São Francisco.

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° 2.591 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.591/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Mocambo e

Adjacências, com sede no Município de São Francisco, 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° 2.591/2011

Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Mocambo e Adjacências, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  das  Mulheres

Trabalhadoras Rurais de Mocambo e Adjacências, com sede no Município de São

Francisco.

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° 2.602 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.602/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Mirante,

com  sede  no  Município  de  São  Francisco,  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° 2.602/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Mirante, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais de Mirante, com sede no Município de São Francisco.

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° 2.605 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.605/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Casa do Professor, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.605/2011

Declara de utilidade pública a entidade Casa do Professor, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa do Professor, 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.608 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.608/2011, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Programa  de  Humanização  e

Assistência  Social  -  Prohumanos  -,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  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° 2.608/2011

Declara de utilidade pública a entidade Programa de Humanização e Assistência

Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Programa de Humanização e

Assistência Social - Prohumanos -, com sede no Município de Uberlândia.

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° 2.611 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.611/2011, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública o Projeto Social Meu Amparo, 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.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.611/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Meu Amparo, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Social Meu Amparo,

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° 2.618 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.618/2011, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de  utilidade  pública  o  Instituto  Chico  Xavier  -  ICX  -,  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° 2.618/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Chico Xavier - ICX -, com sede no Município
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de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Chico Xavier - ICX -, 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 - Luiz Henrique, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.620 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.620/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Instituto Caminhantes do Bem, 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° 2.620/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Caminhantes  do  Bem,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Caminhantes do Bem, 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.625 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.625/2011, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade pública o Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas

Gerais - Grande Conselho -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
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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° 2.625/2011

Declara de utilidade pública a entidade Grande Conselho da Ordem DeMolay para o

Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grande Conselho da Ordem

DeMolay para o Estado de Minas Gerais, 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.628 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.628/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura - Avec -,

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° 2.628/2011

Declara de utilidade pública a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura -

Avec -, 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  Efigênia  Vidigal  de
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Educação e Cultura - Avec -, 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.630 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.630/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de  utilidade  pública  o  Lar  dos  Idosos  Antônio  Frederico  Ozanam,  com  sede  no

Município de Três Marias, 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° 2.630/2011

Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam,

com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a ent idade Lar  dos  Idosos Antônio

Frederico Ozanam, com sede no Município de Três Marias.

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° 2.632 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.632/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Lingerie, com sede no

Município de Nova Resende, 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.
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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° 2.632/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Produtores  de  Lingerie  de  Nova

Resende - Aprolin -, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Produtores  de

Lingerie de Nova Resende - Aprolin -, com sede no Município de Nova Resende.

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° 2.635 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.635/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Gilberto  Abramo,  que

declara de utilidade pública a Associação Família Restaurada, 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° 2.635/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Família  Restaurada,  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 Família Restaurada, 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.



576
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.652 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.652/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Projeto Bethel Resgatando Vidas, com sede no Município de

Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.652/2011

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Bethel Resgatando Vidas, com sede

no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Bethel Resgatando

Vidas, com sede no Município de Contagem.

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° 2.653 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.653/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente da Região de Durval de Barros, com

sede no Município de Ibirité, 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° 2.653/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Região Duval de Barros,
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com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente da Região

Duval de Barros, com sede no Município de Ibirité.

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.

TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A REQUERIMENTO DO

DEPUTADO JOÃO LEITE*

Carta da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação, aos Professores

da rede estadual de ensino

“O princípio da igualdade rege e orienta a conduta desta Secretaria, bem como do

próprio Governo de Minas. É compromisso ético deste órgão a adoção de valores,

posturas e instrumentos institucionais que assegurem a equidade de tratamento de

todos os servidores da Educação.

É esta premissa que está na origem da Resolução 2018, publicada em 6 de janeiro

deste ano. De acordo com o conteúdo da Resolução, efetivos e efetivados passam a

ter os mesmos direitos na distribuição das turmas, horários e aulas, estabelecendo-se

a igualdade entre esses servidores. O tempo de efetivo exercício dos professores nas

escolas passa a ser adotado como um dos critérios na distribuição de turmas e aulas.

No entanto, surpreendentemente, esta Secretaria viu-se na obrigação de entrar com

mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) contra liminar

impetrada pelo  Sindicato  Único  dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais

(Sind-UTE/MG),  na  qual  a  entidade,  que  representa  os  servidores  da  Educação,

questiona  os  critérios  de  igualdade  de  distribuição  de  turmas  e  aulas.  No

entendimento do sindicato, professores efetivos devem ter prioridade na escolha das

turmas e aulas.

Mas este não é o entendimento deste Governo e desta Secretaria. Para nós, não

existe distinção entre efetivos e efetivados. Ao contrário, todos são percebidos como
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professores da  rede estadual  de  ensino.  Evidentemente,  também é entendimento

desta Secretaria, portanto do Governo de Minas, que o concurso público é, de fato, o

melhor  mecanismo de  ingresso  na  carreira.  No  último  concurso,  a  Secretaria  de

Estado  de  Educação  de  Minas  Gerais  recebeu  mais  de  262  mil  inscrições  para

21.377  vagas,  distribuídas  nas  carreiras  da  educação  básica  no  Estado.  Este

resultado precisa ser comemorado.

No  entanto,  não  parece  correto  imprimir  um  tratamento  diferenciado  aos

profissionais  que  foram  efetivados  na carreira  da  Educação pela  Lei  100.  Vocês,

efetivados, são servidores de carreira e no entendimento desta Secretaria devem ter

os mesmos direitos que os colegas efetivos. O ingresso de vocês no sistema estadual

de educação foi por força de lei e ninguém deve ser, por este motivo, desqualificado

ou preterido.

É  por  esta  razão  que comemoramos  a  recente  decisão  (07.02)  do  Tribunal  de

Justiça  de  Minas  Gerais  (TJMG),  que  indeferiu  pedido  de  liminar  impetrado  pelo

sindicato. A decisão está publicada no  sítio oficial na Internet do Tribunal. A Justiça

assegura à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) o direito de

manter o tempo de efetivo exercício na escola como critério para a distribuição de

turmas e aulas entre os professores da rede estadual e o tratamento igualitário de

efetivos e efetivados.

Estávamos, como sempre estaremos, prontos a cumprir a decisão da Justiça. Mas

resolvemos entrar com mandado de segurança em relação à liminar do Sind-UTE/MG

porque acreditamos que a ação do sindicato impõe uma condição de desigualdade

entre os servidores. Por esta razão, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

deve  ser  comemorada,  pois  reconhece  o  princípio  da  igualdade  entre  os

profissionais.”

Carta da Secretaria de Educação aos pais e responsáveis dos alunos da rede

estadual de ensino

Cara Mãe, Pai ou Responsável,

É com alegria que nos dirigimos a vocês no início desse novo ano escolar. Temos

muitas boas notícias para dividir com vocês.

No final do ano passado, avaliação realizada em todo o Estado comprovou que
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continua  aumentando  o  número  de  crianças  mineiras  que  leem  e  escrevem

corretamente aos oito anos de idade. Já são 88,9% os alunos que dominam a leitura

e  a  escrita.  Este  é  um  número  muito  bom.  Mas  só  estaremos  felizes  quando

atingirmos a meta de 100%.

E os alunos mais velhos das escolas públicas de Minas continuam sendo avaliados

nas primeiras posições nos exames nacionais.

Tudo isso mostra o esforço dos professores, da comunidade escolar e, é claro, de

nossos alunos e de seus familiares!

Queremos  ainda  prestar  alguns  esclarecimentos  sobre  as  paralisações  de

professores  que  ocorreram  nos  últimos  anos  que,  infelizmente,  por  mais  que

tenhamos tentado evitar, trouxeram transtornos não somente para o aprendizado dos

alunos, mas, também, para a rotina familiar. Infelizmente, muitas informações falsas

foram divulgadas sobre as razões que levaram às paralisações. Mas, compreendendo

que a realidade da escola interessa a toda a sociedade, tomamos a liberdade de

dividir  com vocês algumas informações sobre o esforço que vem sendo feito pelo

governo de Estado para melhorar a remuneração dos professores de Minas.

No final  de 2011,  a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que cria um novo

modelo de remuneração para os profissionais da educação, que garante vantagens

para o professor e para a sociedade. A partir de agora, nenhum professor em Minas

vai ganhar menos do que R$1.122,00 por 24 horas semanais de trabalho (uma média

de  4  horas  por  dia)  –  valor  de  57% superior  ao  piso  estabelecido  pelo  governo

federal, que é de R$1.187,00 para 40 horas de trabalho semanal. Já o professor que

tiver licenciatura plena vai ganhar, no mínimo, R$1.320,00, também para uma jornada

de 24 horas semanais, valor 85% superior, proporcionalmente, ao piso nacional.

E começará a ser implantado este ano o sistema de um terço da jornada semanal

dos professores para atividades fora da classe, como, por exemplo, a preparação das

aulas. Além disso, o novo modelo preserva os direitos adquiridos pelos professores e

incorpora alguns que eram perdidos em caso de aposentadoria ou licença, como a

gratificação de incentivo à docência, o chamado “pó de giz”.

O novo modelo também é bom para a sociedade porque agora a remuneração do

professor fica mais transparente, mais fácil de ser conhecida.
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Mas  isso  é  apenas  parte  do  trabalho  que  estamos  fazendo  com  um  objetivo

principal:  oferecer  a  seu filho  ou filha a atenção e  a educação de qualidade que

merece.

Esperamos continuar a contar, como temos contado, com o apoio de todos vocês.

Estejam certos de que sua participação na vida escolar de seus filhos é fator decisivo

para o bom andamento da formação de cada um deles.

Feliz 2012 a todos!
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/3/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

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

Questões  de  ordem  -  Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  32/2012  -

Projetos  de  Lei  nºs  2.936  a  2.948/2012  -  Projeto  de  Resolução  nº  2.949/2012  -

Requerimentos nºs 2.609 a 2.630/2012 - Requerimento da Comissão de Esporte -

Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Luiz

Carlos  Miranda,  Délio  Malheiros  e Glaycon Franco -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição de

quórum;  inexistência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antônio

Júlio  -  Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel -  Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -  Delvito Alves -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

-  Hélio  Gomes -  João Leite -  João Vítor  Xavier -  Leonardo Moreira -  Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  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 das atas das

reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Questões de Ordem

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  primeiramente  aproveito  a

oportunidade para lamentar a subserviência e o peleguismo do Congresso Nacional,

especialmente da Câmara dos Deputados, que ontem se dobrou às exigências do

“governo Fifa” e aprovou a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

Trata-se  de  um  verdadeiro  retrocesso  de  uma  grande  conquista  deste  país.  É

lamentável  ver  Brasília  de  joelhos  diante  da  exigência  da  Fifa.  Sei  que  V.  Exa.,

Deputado João Leite, como grande esportista que foi, deixou, de forma muito bonita,

seu nome registrado no cenário do esporte brasileiro como goleiro da nossa seleção,

do Clube Atlético Mineiro e de times do exterior, passando por Portugal. V. Exa. há de

concordar comigo que isso foi um retrocesso. Digo “governo Fifa”  porque tenho a

impressão de que a Fifa é um governo paralelo, acima de todos os outros governos

da Terra.  Aonde ela  chega faz prevalecer  sua vontade,  mudando até  as  leis  dos

países.

Quero também congratular com as mulheres, parabenizando-as pela comemoração

do Dia Internacional da Mulher. Na figura da Deputada Rosângela Reis, cumprimento

todas as Deputadas e servidoras desta Casa, especialmente as que trabalham no

Plenário  e  nos  gabinetes.  Ao mesmo tempo  que  faço  esta  homenagem,  lamento

notícias recentes que dão conta de que no ano passado foram registrados 600 mil

boletins de ocorrência relacionados com violência contra mulheres em nosso país.

Pasmem, V. Exas. e os que nos acompanham neste momento pela TV Assembleia:

todos os dias morrem 10 mulheres vítimas de violência no Brasil!

Para  terminar,  há  uma  notícia  que  vem  da  Espanha  e  que  acredito  seja  do
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conhecimento de muitas pessoas. É um absurdo o que as autoridades espanholas

estão fazendo com brasileiros que chegam a esse país. Uma senhora de 77 anos foi

a Madri para acompanhar sua sobrinha que mora lá, e, ao desembarcar, a Imigração

lhe perguntou em que hotel ficaria. Sua sobrinha respondeu que ficaria com ela, em

sua  casa.  Deputada  Rosângela  Reis,  essa  senhora  de  77  anos  está  presa  no

aeroporto  de  Madri.  A  Espanha  não  tem  nenhum  respeito  pelos  brasileiros.

Recentemente,  registramos episódios  constrangedores  de  brasileiros  que estavam

sendo  repatriados  no  aeroporto.  Ora,  quero  crer  que  merecemos  mais  respeito,

especialmente os velhos de nosso país – e digo “velhos” com muito carinho, porque

daqui a alguns meses estarei,  com muito orgulho, inserido nessa classe chamada

carinhosamente de terceira idade. Essa senhora de 77 anos está lá no aeroporto de

Madri, vivendo como o personagem de Tom Hanks no filme “O terminal”.

Espero que o governo brasileiro se manifeste, que o nosso consulado em Madri se

posicione, porque é inadmissível tratar qualquer pessoa dessa forma, principalmente

uma senhora de 77 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fábio Cherem - Hoje, no Dia Internacional da Mulher,  é importante

realçar o valor que esta Casa e os parlamentares dão à figura da mulher. Recordo

que  ela  enfrenta  as  maiores  dificuldades  pela  sua  própria  constituição  física  e

sensibilidade, mas tem demonstrado espírito inquebrantável. Posso citar  a heroína

francesa Joana d`Arc, que libertou a França dos ingleses. Não se trata apenas das

feministas,  que conseguiram  várias  conquistas  no  campo do direito  civil,  mas da

mulher comum que tem a sua jornada tripla como mãe, esposa e profissional. Presto

minha homenagem a todas as mulheres desta Casa, às Deputadas Rosângela Reis e

Ana Maria Resende. É de peito aberto que mencionamos a nossa imensa admiração

pela  Presidenta  Dilma  Roussef,  que  aos  17  anos  já  atuava  a  favor  dos  direitos

democráticos; esteve presa por três anos e hoje é a Presidenta do País.

Neste momento de comemoração do Dia Internacional da Mulher, lembre-se do seu

espírito pronto a superar adversidades, da resignação durante o período de gestação,

da capacidade que tem de enfrentar  tantos  desafios  com altivez e  perseverança,

inspirando a nós, pais e esposos. Eis minha homenagem à mulher mineira e à mulher

brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Correspondência

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

OFÍCIO

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.745/2011.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, 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 N° 32/2012

Altera  o  art.  21  da  Constituição  do  Estado,  ficando  vedada  a  investidura  e  a

nomeação para agentes públicos de pessoas inelegíveis em razão de atos ilícitos,

nos termos da legislação federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 21 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 2º, ficando

os §§ 2º e 3º renumerados para §§ 3º e 4º, respectivamente, e o § 4º renumerado

para § 5º, com a seguinte redação:

“Art. 21 - (…)

§ 2º - É vedada a investidura em cargo ou emprego público e a nomeação para

cargo  em  comissão  de  livre  nomeação  e  exoneração  de  pessoas  consideradas

inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.

(…)

§  5º  -  A inobservância  do  disposto  nos  §§  1º,  2º,  3º  e  4º  deste  artigo  implica

nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Délio Malheiros - Adalclever Lopes -  André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio  Júlio  -  Antônio  Lerin  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel - Doutor Viana - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto
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Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Juninho Araújo - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Vanderlei

Miranda.

Justificação: A Lei Complementar n° 135, de 2008, p opularmente conhecida como

Lei da Ficha Limpa, constitui um dos principais marcos legislativos da recente história

da democracia brasileira.  Oriunda de projeto de lei de iniciativa popular, a referida

legislação tornou mais rígidos os critérios para a candidatura a cargos eletivos no

País.

Na esteira do clamor popular, diversas ações normativas e projetos de leis análogos

à  Lei  da  Ficha  Limpa  foram  implementados  nos  Estados  e  Municípios,  com  a

finalidade de impedir  também a investidura a determinadas funções e cargos que

compõem a administração pública.

No caso de Minas Gerais não foi diferente, estando hoje em vigor dois instrumentos

normativos  que  disciplinam  e  vedam  a  ocupação  de  cargos  daqueles  que  se

enquadram nas condições de inelegibilidade estabelecidas pela lei federal, a saber a

Emenda à  Constituição  n° 85,  de  2010,  bem  como o  de creto  do  Governador  n°

45.604, de 2011.

Em que pesem os grandes avanços trazidos pelas normas mencionadas, que de

certo constituem evolução para a efetivação de princípios basilares da administração,

sobretudo  o  da  moralidade  no  trato  na  coisa  pública,  a  legislação  mineira  ainda

padece de lacunas que acabam por possibilitar a investidura de servidores que não

detêm a idoneidade moral compatível com o exercício da função pública.

Cumpre esclarecer que os instrumentos normativos atualmente em vigor estendem

os efeitos da Lei Complementar nº 135, de 2010, apenas aos servidores do Poder

Executivo, bem como àqueles que ocupam determinados cargos de direção e chefia

em órgãos da estrutura administrativa do Estado, não contemplando os cargos dos

demais  poderes,  salvo  a  exceção  do  parágrafo  único  do  art.  90  da  Constituição

Estadual.

Por outro lado, a aplicabilidade dos efeitos da legislação federal aos servidores do

Poder Executivo está contemplada no decreto do Governador, instrumento normativo
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precário que não se reveste da segurança jurídica que reclama a matéria. A Emenda

à  Constituição  nº  85,  de  2010,  por  sua  vez,  só  estende  as  condições  de

inelegibilidade da lei federal da ficha limpa como requisito para nomeação de servidor

que ocupa cargo de direção e chefia.

Neste contexto, com a finalidade de alinhar a legislação aos anseios da sociedade,

que reclama uma postura ética e conduta ilibada de todos os agentes públicos, esta

proposta  de  emenda  à  Constituição  tem  o  objetivo  de  estender  os  efeitos  da

legislação  federal  para  a  investidura  e  a  nomeação  a  qualquer  cargo  da

administração  pública  estadual,  o  que  inclui  as  três  esferas  de  poder,  a  saber,

Executivo, Judiciário e Legislativo.

Por todo o exposto, os Deputados que esta subscrevem pugnam pela aprovação

desta proposição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para emitir parecer, nos termos do

art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.936/2012

Declara de utilidade pública a Associação Desenvolvendo Vida e Missão - Advem -,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desenvolvendo Vida e

Missão - Advem -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Desenvolvendo Vida e Missão - Advem -, entidade sem

fins lucrativos, fundada em 18/10/2009, com sede e foro na cidade de Uberlândia, é

uma Associação constituída por  tempo indeterminado,  de caráter  filantrópico e de

assistência social, com a finalidade precípua de atender a todos que a ela recorram,

independentemente  de  classe  social,  nacionalidade,  sexo,  raça,  cor  ou  crença

religiosa ou política, sem quaisquer formas de discriminação.

No desenvolvimento de suas atividades, a Advem tem como finalidades promover e

articular  ações  de assistência social,  destinadas  ao atendimento de necessidades
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básicas de membros da comunidade que não possuam condições de prover o próprio

sustento de forma permanente ou provisória. Tem ainda como objetivos a proteção à

família, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes por

sua integração ao mercado de  trabalho,  a  habilitação e  reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Visa,

portanto, a promover projetos de enfrentamento à pobreza, para garantir a melhoria

das condições de subsistência e elevação da qualidade de vida.

A Advem poderá promover convênios, contratos e termos de parcerias com pessoas

físicas, jurídicas de direito público e de direito privado, nacionais e estrangeiras, a fim

de melhor cumprir suas finalidades.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.937/2012

Torna obrigatório o oferecimento de cursos de primeiros socorros a parturientes nos

hospitais e nas maternidades do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de oferecimento de cursos de primeiros

socorros  nos  hospitais  e  nas  maternidades  do  Estado,  destinados  a  orientar  as

parturientes com bebês de até dois anos a como agir em situações de emergência.

Art. 2º - O curso será ministrado mensalmente por profissionais especializados da

área da saúde ou por servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais.

Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo definir a data de implementação dos cursos a que

se refere esta lei e a fiscalização de seu cumprimento através de sua regulamentação

no prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Ana Maria Resende

Justificação: Os cursos a que se refere este projeto de lei orientarão as parturientes

a tomar as primeiras providências diante de uma situação de emergência em relação
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aos seus bebês, enquanto aguardam o socorro dos profissionais competentes.

O engasgo,  por  exemplo,  é um dos principais  vilões dos  recém-nascidos.  Esse

problema ainda assusta principalmente as mães de primeira viagem, sobretudo em

relação aos primeiros socorros, pois o bebê fica impossibilitado de  respirar,  o que

pode ser fatal se não houver socorro imediatamente.

Outros acidentes comuns são provenientes do envolvimento da criança com fogo,

veneno,  balde  de  água  com sabão,  tomadas,  fio  elétrico,  faca,  tesoura,  agulhas,

detergente, remédios, álcool, tinta, escada, piscina e outros.

Apesar das dificuldades, o esclarecimento pode evitar  complicações.  Por isso, é

importante que os hospitais e maternidades ofereçam às mães cursos de orientação

sobre como proceder em cada caso.

Conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.938/2012

Ficam obrigadas as operadoras de cartão de crédito e débito, caso o cartão tenha

sido recusado, a imprimir no ato da compra de seu cliente um relatório informando o

motivo pelo qual a compra não foi efetivada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as operadoras de cartão de crédito e débito obrigadas a emitir um

relatório no ato da compra, caso o cartão do cliente tenha sido recusado, informando

o motivo pelo qual ocorreu a negativa da compra.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo fiscalizar e punir as operadoras de cartão de

crédito e débito caso não efetuem esse procedimento.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O vertente projeto de lei obriga as operadoras de cartão de crédito e

débito, caso o cartão tenha sido recusado, a imprimir no ato da compra de seu cliente

um relatório informando o motivo pelo qual foi negada a compra.

Tal medida se faz necessária para garantir mais transparência aos clientes que não
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conseguem efetuar a compra com o cartão. É público e notório que essa forma de

pagamento é uma das mais utilizadas nos comércios atualmente e assim precisamos

tomar medidas contra os abusos das operadoras. Existem muitos casos em que a

pessoa tem crédito e não consegue efetuar suas compras, o que causa momentos de

constrangimento  e  desrespeito  e  contraria  principalmente  o  código  de  defesa  do

consumidor, que exige informações transparentes aos consumidores.

Assim, com essa medida, cada cliente terá como provar,  se necessário for,  aos

órgãos competentes algum tipo de dano que tenha lhe sido causado pela instituição

de cartão de crédito e débito.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.939/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Desenvolvimento  Progressista  de

Divisa Alegre - ADPDA -, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Desenvolvimento

Progressista de Divisa Alegre - ADPDA -, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Carlos Henrique

Justificação: A Associação do Desenvolvimento Progressista de Divisa Alegre tem

por  finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas com o propósito de promover

atividades  direcionadas  à  educação  e  ao  desporto,  visando  a  conscientização,  a

valorização  da  vida  humana  e  a  integração  de  seus  associados  ao  mercado  de

trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população do

Município, pois atende às demandas de uma das regiões mais carentes do nosso

Estado.  É  uma entidade  com  personalidade  jurídica,  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos e de duração indeterminada, cujo objetivo principal é trabalhar no combate

à fome e à pobreza da região.



590
____________________________________________________________________________

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título  declaratório  de  utilidade pública  possibilitará  à  instituição

firmar parcerias com órgãos governamentais, viabilizando sua finalidade com maior

facilidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobre Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.940/2012

Dispõe sobre  o  serviço  público  de  transporte  individual  de  passageiros  por  táxi

convencional prestado no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

- DER-MG - a firmar convênio com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo

Horizonte S/A - BHTRANS - para estabelecer as regras sobre a livre operação dos

permissionários do serviço de transporte remunerado de passageiros por táxi de Belo

Horizonte no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

João Vitor Xavier

Justificação:  Aproximadamente  500  taxistas  dos  Municípios  de  Lagoa  Santa  e

Confins  possuem  autorização  para  atender  aos  passageiros  que  chegam  ao

Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Conforme noticiado na mídia,  “o Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves  terá o

Terminal 1 totalmente reformado e receberá um terminal provisório para cargas e para

servir como conexão para passageiros que tenham como destino as demais cidades

do Sudeste e do Sul do Brasil. Com as intervenções, a capacidade operacional do

terminal  passa  dos  atuais  5,5  milhões  de  passageiros/ano  para  8,5  milhões  de
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passageiros/ano. E a expectativa é de que o aeroporto atinja 8,5 milhões, capacidade

máxima prevista, em meados de 2012”.

Tais medidas poderiam ser motivo de comemoração se não fosse a insuficiência de

táxis,  já que as frotas de Lagoa Santa e Confins são insuficientes para atender a

demanda de passageiros. Tal situação estimula, ainda, o transporte irregular.

O sistema de táxi de Belo Horizonte é considerado o melhor da América Latina e

serve  de  referência  para  outros  Estados  brasileiros,  sendo  fiscalizado  pela

BHTRANS, órgão da administração indireta do Município de Belo Horizonte. Possui

uma frota aproximada de 6 mil táxis, razão pela qual a livre operação desses taxistas

no Aeroporto de Confins poderia minimizar a defasagem. Vale ressaltar que a frota

deve atingir  o número de 6.560 permissões, em face de licitação que está sendo

realizada.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 2.941/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  realização  de  vistoria  pelos  parques  de

diversões e estabelecimentos congêneres e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os parques de diversões e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a

fazer  realizar  vistoria  em  seus  equipamentos  por  profissionais  ou  empresas

habilitadas  junto  ao  respectivo  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e

Agronomia - Crea-MG.

Art. 2º - O funcionamento dos parques de diversões e estabelecimentos congêneres

dependerá, obrigatoriamente, da obtenção de Laudo Técnico que comprove perfeitas

condições:

I - de montagem e funcionamento dos equipamentos, conforme as especificações

do fabricante;

II - de segurança para o público a que se destinar, com classificação de faixa etária.
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Parágrafo único - O laudo técnico a que se refere o “caput” deste artigo deverá:

a)  ser  emitido  por  profissional  legalmente  habilitado  no  Conselho  Regional  de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-MG - respectivo;

b)  ser  precedido  de  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  registrada  no

Crea-MG;

c) terá validade máxima de 1 (um) ano.

Art.  3º  -  Os  parques  de  diversões  e  estabelecimentos  congêneres  que

descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II  -  multa, no valor de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), cobrada em dobro em caso de reincidência.

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. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Marques Abreu

Justificação:  Recentemente,  um  acidente  ocorrido  no  parque de diversões  Hopi

Hari, em Vinhedo, Estado de São Paulo, provocou a morte de uma adolescente. Esse

fato teve grande repercussão nacional, em razão da sucessão de erros ocorridos no

manuseio e funcionamento do brinquedo. Chamou a atenção do País para a ausência

ou má manutenção nos brinquedos e a falta de fiscalização do poder público, o que

permitiu  o  uso  do  equipamento  defeituoso,  prejudicando  a  segurança  dos

frequentadores e colocando em risco o nosso bem mais precioso, a vida.

Sob esse enfoque, esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio,

revelando-se necessária legislação estadual visando aumentar o rigor da fiscalização

e a prevenção, evitando-se a repetição desse acontecimento.

Nesse sentido,  foi  elaborada esta proposição, que, sem onerar o Estado,  cria a

obrigação  de  se  fazer  vistoria  nos  parques  de  diversões  e  estabelecimentos

congêneres,  sob  supervisão  de  profissionais  ou  empresas  habilitadas  junto  ao

Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  Crea-MG  -,  sem
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prejuízo da  aplicação das demais  normas relativas à questão,  inclusive de outros

entes, em vigor.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

relevante iniciativa legislativa no Estado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.942/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do Córrego do Macaco e

Adjacências – Aprocama -, com sede no Município de Entre Folhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  do

Córrego do Macaco e Adjacências – Aprocama -, com sede no Município de Entre

Folhas.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores do Córrego do Macaco e Adjacências - Aprocama -, com

sede no Município de Entre Folhas.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade incentivar a

união dos moradores da comunidade, promover a integração entre os associados,

melhorando suas condições de vida; assistir famílias de agricultores e fomentar suas

atividades; desenvolver canais de comercialização dos produtos de seus associados,

através de feiras e lojas; implementar programas que contribuam para a segurança

alimentar e trabalhar na defesa do meio ambiente, entre outras.

Como a Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua diretoria

é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções

e  a  entidade  desenvolve  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo  mérito  deste  projeto,  espero  pelo  apoio  dos  nobres  colegas  desta  Casa
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Legislativa.

- 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 2.943/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Roupeiro  Santa  Rita  de  Cássia,  com  sede  no

Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Roupeiro Santa Rita de Cássia, com

sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Zé Maia

Justificação: O Roupeiro Santa Rita de Cássia é uma entidade de direito privado de

caráter  assistencial,  educacional,  cultural  e  de  promoção  humana.  Sem  fins

lucrativos, tem sua diretoria constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntariamente. Com sede no Município de Ituiutaba, tem

por finalidades estatutárias promover a recuperação de dependentes químicos, bem

como de portadores de outros vícios ou desvios de personalidade, e sua reintegração

à  sociedade,  a  todos  assistindo  sem  distinção  de  classe,  sexo,  raça,  cor,

nacionalidade ou religião; realizar ações direcionadas à melhoria da qualidade de vida

da pessoa carente e à construção de uma sociedade justa e solidária; representar os

assistidos junto a instituições, órgãos públicos e privados; e promover a busca de

recursos para as atividades e iniciativas da comunidade, como atividades educativas,

esportivas  e  de  lazer,  entre  outras.  O  título  declaratório  de  utilidade  pública

possibilitará a continuidade das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de

recursos oriundos do Estado. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos

nobres pares para 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 2.944/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados por Invalidez - Adapi -,

com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados por

Invalidez - Adapi -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Aposentados por Invalidez - Adapi -, com sede no

Município de Ipatinga, em funcionamento desde 13/12/2010, é uma entidade civil de

duração indeterminada e sem fins econômicos que não remunera os membros da sua

administração,  aplica  a  totalidade  de  suas  receitas  no  cumprimento  de  suas

finalidades  estatutárias  e  tem  como  principais  objetivos:  a  integração  dos

aposentados por invalidez na luta por seus direitos e na busca da justiça social, por

meio de encontros, cursos, seminários, debates e oficinas; a promoção de cursos de

qualificação profissional e de geração de emprego e renda e a criação de núcleos

para  que os  aposentados  por  invalidez e  seus  familiares  desenvolvam  atividades

produtivas

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual  espero contar  com o apoio  dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.945/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Dirce da Silveira Figueiredo, com sede no

Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Dirce  da  Silveira

Figueiredo, com sede no Município de Matozinhos.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Adalclever Lopes

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.946/2012

Institui o Dia da Ecologia Empresarial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia da Ecologia Empresarial, a ser celebrado, anualmente,

em 27 de outubro.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Fred Costa

Justificação: Ecologia é a ciência que estuda as interações entre os organismos e

seu ambiente, ou seja, é o estudo científico dos seres vivos e das interações com o

meio ambiente que determinam a sua distribuição.  A palavra “ecologia” significa o

estudo do lugar onde se vive.

Partindo do pressuposto de que no mundo atual o ser humano passa mais de 80%

de seu tempo no ambiente de trabalho e de que o mercado de trabalho é formado por

empresas,  nenhuma  dessas  empresas  ou  instituições  pode  ser  compreendida

somente  como  prestadora  de  serviços.  Ao  contrário,  ela  é  peça  fundamental  na

transformação das pessoas que ali exercem sua profissão ou ali são atendidas.

Surge, então, o conceito de “ecologia empresarial”, que é uma teoria administrativa

que interpreta cada organização como um organismo social vivo.

José  Sintra  Mourão,  nascido  em  27  de  outubro,  foi  o  precursor  dessa  teoria,

implantando tal conceito na Cemig, juntamente com seu assessor Raul Marinuzzi,

que posteriormente veio a divulgá-lo nacionalmente.

Raul Marinuzzi afirma que o princípio para a ecologia empresarial é simples: para

chegar  à  otimização  da  organização,  deve-se  proporcionar  ao  funcionário  a

oportunidade de que ele “se realize, ao realizar”, ou seja, ao executar suas tarefas.
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Um  dos  princípios  filosóficos  da  ecologia  empresarial  é  a  necessidade  de  um

conhecimento abalizado de pessoas, tarefas e ambiência - ambiente físico associado

ao clima psicológico - que compõem cada organização.

Entre os diversos livros de Raul Marinuzzi, podemos citar  “Ecologia empresarial:

novo  conceito  de  sistemas  de  recursos  humanos”  e  “Ser  integral”  cujo  foco  é  a

pessoa  à  luz  da  ecologia  empresarial.  A  base  da  ecologia  empresarial  é  o

aproveitamento do potencial humano, o qual só se torna possível por meio da criação

de uma ambiência que propicie a plena manifestação de cada colaborador, como um

ser  humano  integral,  formado  por  componentes  biológicos,  intelectuais,  sociais  e

espirituais.

Assim sendo,  considero de suma importância  o reconhecimento  do conceito  de

ecologia empresarial, na forma da criação de um dia comemorativo específico para

ele.

Com  o  intuito  de  prestar  homenagem  ao  seu  precursor,  sugere-se  como  data

comemorativa o dia 27 de outubro.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.947/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes

Químicos de Entre Rios de Minas - Apadeq -, com sede no Município de Entre-Rios

de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos dos

Dependentes Químicos de Entre Rios de Minas - Apadeq -, com sede no Município de

Entre-Rios de Minas.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de

Entre  Rios  de  Minas  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas

finalidades precípuas promover,  através da informação e orientação,  o combate  à
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doença da dependência química, bem como os caminhos para a recuperação, o bem-

estar e a reintegração social dos dependentes, residentes em Entre-Rios de Minas,

além  de  estimular  os  estudos  e  pesquisas  relacionados  com  a  recuperação  do

dependente químico.

A Apadeq  está  em pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.948/2012

(Ex-Projeto de Lei nº 3.989/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida e Esperança Tirol, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Vida  e

Esperança Tirol, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Durval Ângelo

Justificação:  Tendo  em  vista  os  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação

Comunitária Vida e Esperança Tirol, com sede no Município de Belo Horizonte, e o

compromisso fiel  com suas finalidades estatuárias,  buscamos declarar  a  entidade

como de utilidade pública.  Essa declaração permitirá  que se torne apta a realizar

projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  a  instituição  por  certo  terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.949/2012

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2009.

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

Sala das Reuniões, 8 de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

218, § 1º, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.609/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  "Jornal  Centro  de  Minas"  pelos  17  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.610/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Grupo Plantar  pelos  45 anos de sua fundação.  (-  À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  2.611/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 100 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.612/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal  de Justiça de Minas Gerais pedido de providências com vistas a que se

apresente  uma  solução  para  os  problemas  estruturais  do  prédio  da  Justiça  da

Primeira Instância em Belo Horizonte, onde trabalham 200 servidores. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 2.613/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e de viaturas que atendem o Bairro Laguna, em Contagem, especialmente

nas proximidades da Escola Municipal Maria Silvia Lucas, o Caic Laguna.

Nº 2.614/2012, 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  o  Bairro  Laguna,  em  Contagem,

especialmente  nas  proximidades  da  Escola  Municipal  Maria  Silvia  Lucas,  o  Caic

Laguna. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.615/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

do Estado de Minas Gerais pedido de providências relativas à falta de água, há mais

de seis dias, nos Bairros São Cosme, Gávea e Palmital, em Santa Luzia.

Nº 2.616/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências relativas à falta de água, há mais de seis dias,

nos  Bairros  São  Cosme,  Gávea  e  Palmital,  em  Santa  Luzia.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº  2.617/2012,  do  Deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Catas Altas pela administração

2009-2012. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.618/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde, que

comemora  oito  anos  de  fundação  com  relevantes  serviços  prestados  ao

desenvolvimento do turismo no Sul de Minas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  2.619/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Margarida Brochado pelos

80 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.620/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Zenaido Lima da Fonseca e Irani Muniz Leão,

extensionistas da Emater-MG em Arcos, pela coordenação do Programa Minas sem

Fome nesse Município. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.621/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com os Srs. Lavater Pontes Júnior e Divino de Paula Peres,

respectivamente,  Prefeito  Municipal  e  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Tapira,

pelos  49  anos  de  emancipação  desse  Município.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Nº 2.622/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com a Polícia  Rodoviária  Federal  pela  operação executada no

Carnaval, reduzindo significativamente o número de vítimas do trânsito nas rodovias

federais que cortam o Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.623/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  regulamentação  da  Lei  nº

18.372, de 5/9/2009, que acrescenta dispositivo à Lei nº 15.072, de 5/4/2004, que

dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e

privadas do sistema estadual de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.624/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Fazenda pedido de providências para que o Estado formule junto ao

Confaz proposta de alteração do Convênio ICMS 03/07, celebrado pelos Estados e

pelo  Distrito  Federal,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  internas  e

interestaduais de veículo automotor  novo com características específicas para ser

dirigido por motorista com deficiência física, com o objetivo de reduzir de três para

dois anos o período mínimo em que o benefício pode ser utilizado. (- À Comissão da

Pessoa com Deficiência.)

Nº 2.625/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ministra do STF, por sua

eleição para o cargo de Presidente do TSE.

Nº  2.626/2012,  do  Deputado  Neilando Pimenta,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr.  Kemil Said Kumaira, ex-Presidente

desta Assembleia Legislativa, ocorrido em 6/3/2012, nesta Capital. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.627/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para o reinício das obras de implantação e pavimentação da rodovia que liga Marliéria
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ao Parque Estadual do Rio Doce. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  2.628/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre as razões do apagão ocorrido

em 2/3/2012, que atingiu alguns bairros da Capital e algumas cidades das regiões

metropolitanas e Central do Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.629/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  estudante  Mariana  Silva  Vilas  Boas  pela  aprovação  em

processo seletivo para o curso de Medicina em 11 instituições do País. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-

se ao Requerimento nº 2.492/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.)

Nº 2.630/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto, Diretora-Geral da

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, pelos 20 anos de fundação

dessa  instituição.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 2.491/2012, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Da Comissão de Esporte em que solicita seja divulgado na mídia da Assembleia o

XIV Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua

Portuguesa, com o tema "Desporto, cultura, estética e excelência", a ser realizado

nesta Capital, de 2 a 5/4/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis* - Neste momento, gostaria de saudar o Presidente

Deputado Rômulo Viegas, que preside esta reunião; a Deputada Ana Maria Resende;

os  Deputados  aqui  presentes;  todas  as  servidoras  da  Assembleia  Legislativa;  os

trabalhadores dos gabinetes; as mineiras e os mineiros que nos assistem pela TV

Assembleia.

Na data de hoje, 8 de março, não poderia deixar de vir aqui para enumerar em

minha fala os avanços e revelar minha expectativa no que tange aos avanços da

mulher.  O  dia  8  de  março  é  uma  data  significativa  na  defesa  dos  direitos  das
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mulheres em todo o mundo, dia de afirmação das lutas históricas das mulheres, como

também um dia de comemoração, pois brindamos nossas conquistas, especialmente

os nossos avanços que possibilitam antever dias de mais igualdade e mais respeito à

condição feminina.

Inegavelmente há,  em nossos tempos,  um esforço para tentar diminuir  e,  quem

sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mas é bom

que fiquemos atentos, pois, com todos os avanços, as mulheres sofrem em muitos

locais com baixos salários, jornada excessiva de trabalho, desvantagens na carreira

profissional, violência doméstica, além de preconceitos de toda ordem. Se muito já foi

conquistado, é também certo que muito ainda há para ser modificado nessa história.

Ao destacar como vem ocorrendo esse processo de mudança, quero lembrar que as

primeiras lutas das mulheres no mundo todo, inclusive no Brasil, tiveram dois grandes

objetivos: o direito à educação e ao voto.

Passados três quartos de século em que a mulher conquistou o direito ao voto,

temos  de  reconhecer  que  sua participação  na vida  política  ainda  é  pequena.  As

mulheres em nosso país são mais de 51% do eleitorado, com cerca de 4 milhões de

eleitoras. Mesmo assim, há apenas 6% de representação feminina no Legislativo. Os

homens detêm 94% da representação. Assim, quando mulheres não participam da

vida político-partidária, estão delegando a outros o poder de tomar decisões por elas.

Hoje a legislação defende a cota de gêneros. Cada partido precisa preencher a cota

de 30% e 70% para candidaturas de ambos os sexos; o que não preencher o número

estabelecido sofrerá punição. Isso incentivará mais mulheres a disputar as eleições, e

não apenas para fazer legenda nos partidos, mas para ocupar cargos nos espaços de

poder.

O mundo mudou. As noções de cidadania, de representação política, de justiça e de

democracia não mais prescindem da igualdade entre os sexos. Por isso, cada mulher

-  cidadã,  eleitora,  candidata  a  Vereadora,  Prefeita,  Deputada,  Governadora,

Senadora,  Presidente  da  República  -  possui  importante  papel,  que  não  significa

apenas a luta pelos seus direitos como mulher, mas sim a luta por uma sociedade

mais justa.

A escolaridade feminina aumentou nas últimas décadas, o que interfere em outros
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indicadores, como na diminuição da taxa de natalidade, no aumento da expectativa

de  vida,  na  inserção  no  mercado  de  trabalho  e  na  posição  de  responsável  pelo

domicílio.

A situação da mulher, no que diz respeito ao trabalho, é extremamente desigual se

comparada  à  vivenciada  pelos  homens:  elas  têm  rendimentos  menores,  com  a

mesma escolaridade  ou  com  escolaridade  maior;  maior  participação  no  mercado

informal  -  portanto,  sem  proteção  social  -;  maior  tempo  dedicado  ao  trabalho

doméstico. De acordo com os dados do censo demográfico de 2010, o valor médio do

rendimento  mensal  das  mulheres  em  Minas  Gerais  corresponde  a  69,5%  do

rendimento dos homens. A média do País é de 70,54%.

A violência  contra  a  mulher  constitui  uma violação dos  direitos  humanos e  das

liberdades  fundamentais;  faltam à  mulher  o  reconhecimento  e  o  exercício  de  tais

direitos e liberdades.

Tivemos  alguns  avanços?  Sim,  no  aspecto  legal  e  nas  políticas  públicas  que

destaco. A Lei Maria da Penha - Lei Federal nº 11.340, de 2006 - cria mecanismos

para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece

medidas de assistência e proteção às mulheres. Segundo essa lei, configura violência

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero

que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou

patrimonial.

Em  âmbito  estadual,  temos  a  Lei  nº  15.218,  de  2004,  que  cria  a  notificação

compulsória de violência contra a mulher;  e a Lei  nº 13.432, de 1999, que cria o

programa estadual de albergues para a mulher vítima de violência.

Minas conta com o serviço do Disque-Denúncia 0800-031 1119; com delegacias

especializadas para mulheres, que ainda necessitam ser ampliadas - para as que já

existem,  é  preciso  melhorar  suas  estruturas  -;  com  defensorias  especializadas  e

conselhos municipais dos direitos da mulher.

Além dos serviços oferecidos pelo Estado, há o Disque-Denúncia 180, criado pela

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, do governo federal, que funciona

com a Central de Atendimento à Mulher, instrumento de defesa e de promoção desse

segmento.
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O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Obrigado, colega Rosângela Reis.

Gostaria de compartilhar com V. Exa. as suas preocupações quanto à participação da

mulher  na  sociedade  e,  ao  mesmo  tempo,  cumprimento  as  demais  colegas

Deputadas Liza Prado, Maria Tereza Lara, Luzia Ferreira, Ana Maria Resende,  as

secretárias, assessoras, funcionárias desta Casa, toda mulher mineira, a minha mãe

de  86  anos,  uma  guerreira,  uma  trabalhadora.  Quero  dizer  também  que  a

preocupação maior não é somente hoje, o dia 8 de março, mas que as mulheres

fossem homenageadas os 365 dias do ano pelo que representam para a sociedade e

para toda a humanidade.

Parabéns, Rosângela, pelo pronunciamento. Como simbologia, quero entregar-lhe

uma rosa em homenagem a todas as mulheres mineira, em especial minha querida

mãe, que neste momento está lá em Engenheiro Caldas orando por nós. Obrigado.

- Procede-se à entrega de rosa.

A Deputada Rosângela Reis* - Agradeço a V. Exa., Deputado Luiz Carlos Miranda,

que  carinhosamente  trouxe  esta  rosa  para  a  Rosângela.  Tenho  o  nome de  rosa

também. Dedico esta rosa a todas as mulheres desta nossa Minas Gerais, de todos

os rincões de Minas e do nosso Brasil. Que essas mulheres possam, cada vez mais,

ter  os  seus  olhos desvendados para  a  sociedade.  Sabemos que já  contribuem e

colaboram para uma sociedade melhor, mas é preciso que haja o empoderamento

dessas mulheres, que haja informação para que elas possam lutar por sua cidadania,

pois, assim, estarão lutando pela cidadania e pelo direito de toda a nossa sociedade.

Retomando o que dizia anteriormente, atualmente são mantidos 25 centros Viva

Vida, pontos de atendimento de média complexidade à saúde da mulher e da criança

de até 1 ano de idade,  no Estado,  e outros  dois  estão sendo construídos.  Esses

centros são de fundamental importância para reduzir a mortalidade infantil e materna.

É de extrema importância que se dê esse apoio à saúde da mulher.

A Comissão de Assuntos Sociais  do Senado aprovou,  ontem, projeto de lei  que

reduz o tempo de contribuição exigido para que as donas de casa se aposentem por

idade com o benefício de um salário mínimo. O tempo de contribuição, hoje de 15

anos, diminuiria para 10 ou 5 anos, conforme o ano em que a dona de casa alcançar

os requisitos para a aposentadoria. O texto do Projeto de Lei do Senado nº 370/2011
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agora será enviado para a Câmara Federal.

O projeto beneficia donas de casa que se dedicam apenas ao trabalho doméstico e

que pertençam a famílias de baixa renda. Hoje a legislação permite às donas de casa

contribuir com alíquota menor para a Previdência Social, mas não lhes fixa tempo de

contribuição menor.

Parabéns  a  todas  as  mulheres  pelo  seu  dia,  mães,  conciliadoras,  generosas,

talentosas,  guerreiras,  educadoras,  a  mulher  que é  parte  desta  sociedade e  vem

conquistando, cada vez mais, o seu espaço. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Carlos Miranda.

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

homenageadas  neste  dia  tão  importante,  Srs.  Deputados,  telespectadores  da  TV

Assembleia, boa tarde. Venho a esta tribuna fazer uma avaliação.

Ao  assumirmos  o  nosso  mandato,  tivemos  a  preocupação  de  fortalecer

politicamente as regiões do Vale do Aço e do Rio Doce. Com esse objetivo, criamos

uma  bancada  parlamentar  e,  durante  esse  período,  tivemos  a  preocupação  e  a

oportunidade de nos apresentar a todos os órgãos de governo e todos os Secretários,

para estreitarmos o relacionamento entre Legislativo e Executivo.

Assim,  já  conseguimos  realizar  algumas  ações,  como  audiências  sobre  saúde,

segurança pública, educação e desenvolvimento sustentável, feitas em várias cidades

do Estado. E, graças à sensibilidade do nosso Governador, já pudemos concretizar

alguns sonhos, como o lançamento da pedra fundamental do hospital regional que

será construído em Governador Valadares nos próximos 30 meses e irá atender a 80

Municípios. Sem esse hospital, pessoas de todos os cantos de Minas eram trazidas,

pela insuportável BR-381, para os hospitais de Belo Horizonte. Com a construção

desse hospital, vamos reduzir muito o trânsito naquela estrada. Preocupados também

com a saúde no Vale  do  Aço,  na última semana realizamos  uma reunião  com o

Secretário de Saúde, Antônio Jorge, quando se decidiu que o Hospital Siderúrgica,

fechado no ano passado por irresponsabilidade de administrações municipais, será

reaberto  em  maio,  com  investimento  aproximado  de  R$20.000.000,00,  feito  pelo

Governador de Minas Gerais.
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Ainda na última semana, tivemos a oportunidade de visitar a Bacia do Suaçuí, e em

reunião realizada em Guanhães,  com o Vereador  Demerval  e outros,  ouvimos as

preocupações da Câmara Municipal. Só nos últimos dias, mais de 20 comerciantes

foram assaltados em plena luz do dia.  Encaminhamos à Comissão de Segurança

Pública requerimento, já aprovado, para a realização, em 26/4, de audiência para

discutir a violência que vem crescendo naquela região em função da descoberta de

várias minas e jazidas, o que certamente vai aumentar ainda mais a procura de vários

tipos  de  pessoas  por  aquela  área,  onde  há  gente  simples,  que  quer  produzir  e

trabalhar. Com essa preocupação, quero dizer ao Vereador Demerval e à comunidade

de Guanhães que, no dia 26/4, vamos realizar essa grande audiência para discutir e

propor alternativas para a segurança da região da Bacia do Suaçuí.

Recentemente, vimos pelos jornais que no Vale do Aço a situação de violência se

agrava. No ano passado, aconteceram 120 assassinatos em Governador Valadares e

aproximadamente 75 assassinatos em Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. Desse total,

90% estão ligados diretamente ao tráfico de drogas. Ou seja, é uma preocupação que

temos,  e,  também  como  Presidente  do  Sindicato  de  Metalúrgicos  de  Ipatinga,

idealizamos um programa para a prevenção às drogas. No dia 19/4, vamos fazer um

grande seminário no Centro Cultural, no “shopping” de Ipatinga, para dar o pontapé

inicial para entrarmos firmes nessa guerra contra o tráfico na região do Vale do Aço.

Já convidamos todos  os  órgãos de governo,  estaduais  e federais,  para  participar

conosco e nesse dia queremos contar com o sentimento e a preocupação de todos os

cidadãos  e  cidadãs  de  Minas  Gerais.  Com  certeza,  será  um  grande  programa,

inspirado em projeto originário da ONU.

Esse projeto foi implantado em vários países, e, como estamos perdendo a guerra

para o tráfico, é preciso buscar alternativas fora do Brasil. Isso será implantado no

Vale do Aço a partir de 19 de abril.  Várias reuniões estão sendo realizadas, vários

seminários estão sendo propostos, porque a nossa proposta é dizer que o vício não

compensa.  É  preciso  dizer:  não  estou  nessa mais.  É  preciso  salvar  a  juventude

mineira  e  brasileira,  buscando  alternativas  que  possam  ser  de  fácil  acesso  à

população, porque essa grande massa que vai para o caminho do tráfico, às vezes, é

por falta de alternativas e às vezes por falta de orientações.
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Então, esse é um projeto feito juntamente com a população do Vale do Aço e com

as empresas do Vale do Aço. Neste ano, cinquentenário da Usiminas, a empresa fará

parte  desse  programa,  juntamente  com  a  Polícia  Militar,  os  órgãos  judiciais.

Começaremos por Ipatinga, no Vale do Aço, essa grande batalha para tentar salvar a

juventude mineira, em especial a juventude do Vale do Aço.

Colegas Deputados e Deputadas, é preciso que esta Casa dê uma atenção mais

especial à questão da droga. Não podemos ficar aqui só lendo pelos jornais índices

assustadores,  que  cada  dia  aumentam  mais.  Às  vezes  ficamos  aqui  parados,

esperando as coisas acontecerem. É preciso que haja uma postura mais firme desta

Casa  junto  aos  governos  federal,  estadual  e  municipais,  pois  não  é  possível

assistirmos a isso, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, esperando as

coisas acontecerem e não fazendo nada.

Hoje penso que 2012 é um ano importante, porque a própria CNBB veio com uma

campanha ligada diretamente à questão da droga, que é questão de saúde pública. A

cada dia, a saúde pública fica pior, exatamente pela facilidade de se adquirir a droga,

a facilidade do acesso ao fumo, ao álcool. E não há nenhuma ação clara, firme e

decisiva para que possamos mudar o rumo dessa situação. Então, quero convocar os

colegas  Deputados  Estaduais,  os  colegas  Deputados  Federais,  os  Senadores.  É

preciso termos atenção neste momento tão especial da sociedade brasileira. Muitas

vezes  discutimos  índices  econômicos,  dados  econômicos,  mas  não  discutimos  a

fragilidade  da  sociedade  em  perder  jovens,  em  perder  homens  e  mulheres,  que

juntamente conosco poderão contribuir para a construção desta Nação.

Quero  agradecer  e  cumprimentar  mais  uma vez a  colega  Deputada Rosângela

Reis, que também faz parte dessa luta em Ipatinga; o companheiro Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  de  Coronel  Fabriciano,  e  o  companheiro  Deputado  Juninho Araújo.

Juntamente estamos entrando nessa batalha para  dar  ao Vale  do Aço uma nova

referência no combate à droga e à miserabilidade social de todo o povo da nossa

região do Vale do Aço e de Minas Gerais. Obrigado e boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar
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gostaria, nesta tarde, de cumprimentar as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da

Mulher,  e  quero  cumprimentar  todas  e  dizer  que  é  uma  data  muito  especial.

Precisamos, é claro, que mais mulheres ingressem no terreno pantanoso da política,

porque  as  mulheres  que  ingressaram  têm  dado  exemplo  de  retidão,  lealdade,

abnegação. As mulheres na política têm sido as pessoas que mais nos norteiam na

nossa atividade parlamentar.

Podemos até não concordar com as mulheres que estão hoje à frente da política

nas teses, mas a nossa convicção é de que a política teria outro rumo se mais delas

abraçassem essa causa.

Portanto, fica aqui essa minha primeira manifestação como um abraço a todas as

mulheres de Minas Gerais  que estão  nos assistindo.  Parabéns por este dia 8 de

março. Nos próximos dias, no dia 15 de março, ocorrerá também o Dia Internacional

do Consumidor,

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero hoje falar sobre um assunto que tratamos

nesta manhã. O Deputado Adelmo Carneiro Leão está aqui e tem sido um timoneiro

dessa luta pela renegociação das dívidas dos Estados para com a União.  Queria

dizer que é um assunto de extrema importância para o Estado.

Em 1998, o então Governador Eduardo Azeredo assinou um contrato com a União

de  renegociação  da  dívida  do  Estado.  Minas  Gerais  devia  àquela  época

R$17.000.000.000,00. De 1998 para cá, já pagou R$19.000.000.000,00 e ainda deve

R$60.000.000.000,00.  É  uma  matemática  perversa,  oriunda  de  uma  cláusula

contratual.  Não  havia  outra  alternativa  para  os  Governadores  àquela  época.  Ou

aceitavam o IGP-DI como indexador, índice que corrige o contrato, ou os Estados

autodeclaravam a sua falência. Minas Gerais não fugiu à regra e assinou um contrato

com uma taxa de juros da ordem de 7,5% ao ano e que seria reajustado pelo IGP-DI.

Em 1999, enfrentamos uma crise cambial nunca vista na história, em que, apenas

num período de 30 dias, o dólar passou de R$1,17 para R$2,58 - aliás, é um aumento

aproximado de 140% num período de 30 dias. O IGP-DI, que corrigia o contrato do

Estado, era vulnerável a essa flutuação cambial. Então, o IGP-DI ficou logo inflado

com essa variação cambial.

Em seguida, houve outras duas crises mundiais do ponto de vista da economia:
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primeiro,  a  do  México  e,  depois,  a  da  Rússia.  Isso  fez  com  que  as  chamadas

“commodities” tivessem uma supervalorização no mercado e, consequentemente, os

preços no atacado subissem muito e servissem de parâmetro para o IGP-DI.

Portanto, esses três fatos intercorrentes ou supervenientes, após a assinatura do

contrato, fizeram com que a dívida do Estado de Minas Gerais para com a União

subisse às alturas e tivesse um crescimento extremamente vertiginoso. Minas Gerais

passou a sofrer as agruras desse contrato. Não foi um contrato ilícito na sua origem,

mas passou a  onerar,  sim,  excessivamente  essa unidade da Federação e  outras

tantas.  Aliás,  são mais 23 Estados e muitas prefeituras.  A situação está hoje, em

2012, num processo pré-falimentar dos Estados.

Para que os senhores tenham ideia, o Estado de Minas Gerais, no ano de 2021,

terá uma dívida para com a União da ordem de R$75.000.000.000,00. Isso porque se

o Estado deve hoje R$60.000.000.000,00 e essa dívida cresce anualmente - IGP-DI

mais 7,5%, portanto quase 14% -, ela sobe R$7.000.000.000,00 e o Estado amortiza

R$5.000.000.000,00. Esse dinheiro, que foi tirado e drenado deste Estado e poderia

ser utilizado na educação, saúde e segurança pública, serve para nutrir a ganância da

União.

O Estado se sujeita hoje a essa agiotagem praticada pela União, à taxa de juros

cobrada pela dívida de Minas Gerais. Essa taxa de juros, considerada extorsiva, foi

instituída em 1988, quando o cenário internacional apontava para a inadimplência dos

países  e,  consequentemente,  dos  Estados  Federados.  Mas,  para  o  cenário

econômico de hoje, essa é uma taxa extremamente exorbitante, impagável, fruto da

voracidade de arrecadação da União, que não quer se sentar à mesa para negociar.

Quero mencionar  um discurso histórico e  heroico,  realizado ontem, quarta-feira,

quando o Senador Aécio Neves ocupou a tribuna do Senado Federal e denunciou a

falência da Federação, o estado de penúria de Minas Gerais, que não dará conta de

pagar a sua dívida e terá de entregar o suor dos mineiros, convertido nessa taxa

exorbitante de juros, à União. O Senador Aécio Neves nunca se omitiu em relação a

esse episódio. Às vezes, foi até injustamente acusado de ter participado do governo

que assinou esse contrato. Mas o Senador Aécio Neves, com a sua lucidez política,

com a sua generosidade de homem público, que, até então, poupava críticas aos
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algozes de Minas, no caso, a União, resolveu ontem assumir postura de republicano,

que é a de denunciar, da tribuna do Senado Federal, essa atrocidade que a União

vem cometendo contra Minas Gerais.

Entretanto, essa não é uma voz única, uma voz isolada. Na sessão realizada nesta

quinta-feira, dia 8, a unanimidade dos 70 conselheiros seccionais da OAB de Minas

Gerais optou por abraçar essa luta, por abraçar essa situação de penúria de Minas e

lutar,  com suas  armas de instituição séria,  reconhecida nacionalmente.  A OAB,  a

partir de agora, irá à Justiça Federal impetrar todos os instrumentos jurídicos capazes

de remover do contrato leonino essa cláusula que permite o enriquecimento ilícito da

União. A Ordem dos Advogados de Minas Gerais, por meio do seu Presidente, Luís

Cláudio,  reconheceu  que  o  caminho  adotado  por  este  modesto  parlamentar  na

Justiça  Federal,  uma  ação  popular,  é,  de  fato,  uma  via  própria,  recomendada  e

oportuna, para se resolver essa pendência entre o Estado de Minas Gerais e a União.

Se até hoje a União não quis sentar-se à mesa é porque está em uma posição de

extremo conforto. Ela retém mensalmente deste Estado, com o chamado Fundo de

Participação do Estado, importância relativa ao empréstimo, no valor aproximado de

R$5.000.000.000,00  ao  ano.  Pior  do  que  isso,  a  União  pratica  o  chamado  juro

capitalizado.  Ela  infringe  uma  resolução  do  Senado,  viola  a  Súmula  nº  121,  do

Senado Federal,  que não permite a capitalização de juros. Ela pratica a chamada

Tabela Price nesse empréstimo feito a Minas Gerais.

Se  os  senhores  conhecem  um  contrato  do  SFH,  verão  que  assistimos  nesse

contrato da União a uma reprise; é uma réplica, é uma cópia fiel do contrato do SFH,

em que o cidadão que adquiria um imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação, cuja

contratação era para 20 anos, pagava nesse período o valor de 4 imóveis, e na hora

de  receber  a  baixa  da  hipoteca ainda devia  o  equivalente  a  5  imóveis.  É  o  que

acontece nesse contrato.

Os  Estados,  imobilizados  pelo  receio  de  serem  acusados  de  caloteiros,  de

declararem  unilateralmente  a  chamada  moratória,  nunca  reagiram  no  Judiciário,

porque  sabiam  da  retaliação  por  parte  da  União.  Daí  restou  a  esta  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  um  ato  de  pioneirismo,  instituir  uma

comissão especial  para negociar a dívida ou para buscar uma solução do que se
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chama conflito, mas não é. Conflito é quando duas partes não se entendem e levam o

assunto para o tribunal ou para um árbitro, mas elas estão quase em igualdade de

condições. No caso do Estado de Minas Gerais, não, porque ele tem que se curvar,

está humilhado, está à beira de uma falência porque não aguenta pagar 5 bilhões ao

ano.

A União, com essa atitude absurda, arbitrária e ilegal, não quer negociar a dívida

com Minas Gerais. Como eu disse, está em uma situação confortável. Mas é hora de

nós,  mineiros  das  casas  legislativas,  é  hora  de  todos  que representam  direta  ou

indiretamente o Estado, seja nos parlamentos, seja nas casas executivas, reagirem e

fazerem  como  fez  o  Senador  Aécio  Neves,  que  até  então  tinha  algum

constrangimento em denunciar essa situação de arbitrariedade da União. Ontem ele

assumiu com muito vigor e empunhou essa bandeira e agora está reagindo contra

esse estado de coisas. Tenho a obrigação de assumir uma postura de elogio à atitude

do Senador Aécio Neves, ontem. Espero que se repita, espero que outros Deputados

e  Senadores  que  representam  Minas  Gerais  saiam  do  imobilismo  e  possam

empunhar essa bandeira de respeito ao federalismo. Não há federação se um ente

está ajoelhado, se está humilhado, se está submetendo-se a uma arbitrariedade em

que o poder  central,  no  caso a  União,  se utiliza  desses artifícios  escusos de um

contrato para humilhar e levar à falência um Estado ou um Município.

Sr. Presidente, ficam essas ponderações, para que essa bandeira de revisão do

contrato da dívida externa de Minas Gerais com a União seja uma bandeira perene e

assumida por todos que têm algum compromisso com o Estado de Minas Gerais.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco* -  Sr.  Presidente,  Deputada,  Deputados,  imprensa,

distinto público que nos assiste pela TV Assembleia. Inicialmente, cumprimento todas

as servidoras e mulheres que trabalham nesta Casa do povo, na pessoa da Deputada

Rosângela Reis.

Sr. Presidente, antes de iniciar propriamente meu discurso, gostaria de fazer uma

pequena  homenagem  à nossa mulher  mineira  e  quero  fazê-lo  reconhecendo seu
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papel  cada  vez  mais  importante  na  sociedade.  A  mulher  tem-se  desdobrado

ultimamente entre várias funções, como as de mãe, de esposa, de trabalhadora, de

agente política, envolvendo-se nas mais diversas atividades. Esse desdobramento a

torna cada vez mais digna de aplausos.

É de Adélia Prado, laureada poetisa mineira, parodiando o também mineiro Carlos

Drummond de Andrade, um texto que demonstra essa importância sociologicamente

relevante. Com estas líricas palavras, quero homenagear todas as mulheres mineiras

e brasileiras:  “Com licença poética.  Quando nasci,  um anjo  esbelto  /  desses que

tocam trombeta, anunciou: / vai carregar bandeira. / Cargo muito pesado pra mulher, /

esta espécie ainda envergonhada.  /  Aceito os subterfúgios que me cabem, /  sem

precisar mentir. / Não sou tão feia que não possa casar, / acho o Rio de Janeiro uma

beleza e /  ora sim, ora não,  creio em parto sem dor.  /  Mas o que sinto escrevo.

Cumpro a sina. / Inauguro linhagens, fundo reinos / - dor não é amargura. / Minha

tristeza não tem pedigree, / já a minha vontade de alegria, / sua raiz vai ao meu mil

avô. / Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. / Mulher é desdobrável. Eu sou.”.

Antes de entrar propriamente em nosso discurso,  Sr.  Presidente,  e de tratar  do

assunto  que me traz a  esta tribuna,  concederei  aparte  ao  nobre  amigo  e  colega

Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputados Glaycon Franco e Rômulo

Viegas, que preside esta reunião, gostaria de fazer um aparte para também desejar

felicidades  a  todas  as  mulheres de  Minas  Gerais.  Adélia  Prado,  que faz poemas

maravilhosos, é divinopolitana. Nós nos orgulhamos por Adélia, poetisa de renome

internacional,  ser  de  nossa cidade.  Na pessoa dela,  gostaria  de,  no  dia  de  hoje,

homenagear todas as mulheres.

Deputado, V. Exa. já entra bem nesta Casa. Disputamos a campanha na mesma

legenda e fico feliz por estar  hoje conosco, trabalhando em prol  de Lafaiete e da

região. Pode sempre contar com o companheiro e amigo Fabiano Tolentino. Parabéns

pelo discurso e pela entrada entoada sobre as mulheres. É importante lembrarmos o

dia de hoje, este dia especial que é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo

trabalho. Deixo aqui meus votos de felicitação pela sua chegada a esta Casa. Com

certeza, trabalharemos muito por Minas Gerais.
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O Deputado Glaycon Franco* - Muito obrigado, Deputado. O que nos faz ocupar

esta  tribuna é  a  BR-040.  Muito  antes  de  os  portugueses chegarem ao Brasil,  os

indígenas  já  tinham  os  seus  caminhos  por  todo  o  continente,  sendo um deles  o

Caminho do Peabiru, por onde os guaianases atravessavam a Serra do Mar e iam de

Parati ao Rio Paraíba, com suas inúmeras variantes. É a ele que remonta a Rodovia

BR-040,  sucessora  da  secular  Estrada  Real,  por  via  do  Caminho  Velho.  Com  a

descoberta do ouro das Minas Gerais no final do séc. XVII, foi por esses caminhos

que se viabilizou a extração do rico minério e o seu transporte até os navios no litoral,

com destino às cortes europeias.

Foi por essas vias que o Governador da Capitania do Rio de Janeiro, Artur de Sá e

Meneses, dirigiu-se ao sertão dos cataguases e ao Rio das Velhas, em 1700. Era a

primeira visita de uma autoridade colonial às recém-descobertas minas do ouro. Em

1861,  D.  Pedro  II  inaugurou  o  trecho  entre  Petrópolis  e  Juiz  de  Fora,  a  então

denominada Estrada União e Indústria,  a primeira rodovia brasileira e, por  muitos

anos, a estrada mais moderna da América Latina. Seu trecho Rio-Petrópolis foi, em

1931, o primeiro asfaltado no Brasil.

No fim dos anos 40, a estrada Rio-BH foi denominada BR-3, e, em 1959, com a

nova Capital, o trecho BH-Brasília foi construído: era a BR-7.

Era a BR-7. E aqui cabe lembrar, Srs. Deputados, que Tony Tornado venceu a fase

brasileira do Festival Internacional da Canção, em 1970, cantando: “A gente morre na

BR-3”. Em 1973, com o Plano Nacional de Viação, toda a rodovia Rio-Brasília passou

a chamar-se BR-040, com 1.787,7km, ligando o Distrito Federal à Praça Mauá, na

Capital do Rio de Janeiro, traçado que até hoje vigora. Trata-se de uma das mais

importantes rodovias radiais da Nação.

Dizemos isso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, para ressaltar a

importância desse caminho que nem com o decurso de séculos foi substituído por

outro.  Seu  leito  viu  passarem  desde  índios  a  pé,  nos  tempos  pré-colombianos,

transportando seus arcos e flechas, até os mais modernos veículos da atualidade.

Pela BR-040 circula, desde os tempos coloniais, significativa parcela da produção

brasileira,  viabilizando  a  atividade  empresarial,  sobretudo  a  mineradora  e  a

siderúrgica,  e facilitando o transporte de bens para o comércio. Ao ligar o Distrito
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Federal à Capital de Minas Gerais e à Capital do Rio de Janeiro, torna-se o eixo de

maior importância estratégica para o planejamento nacional, com grande valor social.

Por  ela  transitam,  diariamente,  trabalhadores,  estudantes,  turistas  e  pacientes  do

interior  em  busca  dos  recursos  hospitalares  concentrados  nas  Capitais.  Essa

importância  estratégica  lhe  impõe  a  condição  de  corredor  de  trânsito  intenso  e

constante, cuja tendência é de ainda mais se ampliar, sobretudo com a constatação

do constante avanço numérico da frota rodoviária nacional, apontado por todas as

estatísticas disponíveis.  Tudo isso,  senhoras e senhores, torna a Rodovia BR-040

merecedora  de  nossa  especial  atenção,  porque,  com  toda  a  intensidade  de  seu

tráfego,  carrega  também  algumas  das  qualidades  menos  desejáveis  para  a

sociedade: a insegurança e o medo, que degeneram em tragédia e morte.

Em 1982, foi duplicado e modernizado o trecho entre Belo Horizonte e Ouro Preto.

Entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, houve remodelação e terceirização em 1996.

Obras melhoraram de Juiz de Fora a Ressaquinha. De BH a Brasília, há um ponto ou

outro  necessitando  de  atenção.  Entre  Ressaquinha  e  o  trevo  de  Ouro  Preto,

entretanto, percebe-se o abandono geral. É quase inacreditável que, num dos trechos

de maior movimento, que compreende várias indústrias mineradoras, a atenção das

autoridades públicas tenha sido de total descaso. Pasmem V. Exas.: como isso afeta

diretamente os Municípios dos queridos Alto Paraopeba e Vale do Piranga, regiões

em  franco  crescimento,  com  investimentos  substanciais  programados  para  os

próximos anos, e se estende para todo o Estado, não posso, ilustres Deputadas e

Deputados, cruzar os braços diante dessa grave questão.

Em recente entrevista com o Superintendente substituto do DNIT, Álvaro Campos, a

informação que obtive foi que as providências para intervenção definitiva no trecho

entre Ressaquinha e o trevo de Ouro Preto ainda não saíram da fase do pré-projeto,

o  que  é  inadmissível,  tendo  em  vista  a  complexidade  do  problema.  Estão

programadas medidas paliativas, mas penso que, se não forem acompanhadas com

interesse, ninguém poderá garantir que serão realizadas.

Sabe-se que os procedimentos são lentos na esfera pública. Com a aprovação do

pré-projeto, abre-se a licitação para a realização do projeto, e somente depois de feito

o projeto definitivo é que se vai abrir a licitação para a execução da obra. Aí demora
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outro tanto.  Como se conhece o mecanismo das intrincadas licitações,  corre-se o

risco  de,  em  fins  de  2013,  ainda não haver  o  projeto.  A obra,  então,  sabe-se  lá

quando, uma vez que, além dos trâmites licitatórios, ainda será necessário considerar

as condições orçamentárias!

Mesmo com tudo isso, Sr. Presidente, não podemos ignorar que essa rodovia terá

papel de artéria de escoamento, por ocasião da realização da Copa do Mundo de

Futebol em 2014, e das Olimpíadas em 2016, sobretudo com os jogos programados

para o estádio Governador Magalhães Pinto, o nosso querido Mineirão. Podem V.

Exas.  imaginar  o  caos  que  será  esse  trecho  rodoviário  durante  esses  eventos?

Podem imaginar os danos à imagem de Minas Gerais, quando forem divulgadas as

notícias do gargalo rodoviário que representa esse trecho?

A  isso  ainda  se  somam  as  preocupantes  dificuldades  do  dia  a  dia,  quando

ambulâncias deixam de salvar vidas, porque têm dificuldade de chegar a tempo a seu

destino; caminhões têm as suas viagens atrasadas e seus mecanismos danificados,

ampliando  custos  e  comprometendo  toda  a  sorte  de  atividades  econômicas;

expansões empresariais e instalações de novas unidades são desprogramadas ou

transferidas para outras unidades da Federação em razão da dificuldade logística,

causando graves reflexos na  arrecadação tributária  e impactando as perspectivas

para os níveis de desemprego; o transporte de passageiros fica onerado em razão

das  avarias  nos  veículos  particulares  e  coletivos;  tudo  isso  sem  contar  outros

inconvenientes  como  o  óbice  ao  desenvolvimento  do  turismo,  a  ineficiência  dos

sistemas de sinalização e até mesmo reflexos ambientais com a falta de manutenção

nos sistemas de drenagem da rodovia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos diante de um assunto

da maior importância para Minas Gerais, e recém-chegados a esta Casa pudemos

notar que a Frente Parlamentar em Defesa da BR-040 se encontra desativada. É de

se  considerar  que  nós  Deputados,  como representantes  da  população  de  Minas

Gerais, temos a obrigação de unir esforços em torno da solução desse problema,

com a reativação dessa frente parlamentar. Julgamos que já está passando da hora

de  organizarmos  esforços  para,  em nome dos  mais  nobres  interesses,  colocar  o

assunto na agenda governamental e enfrentar a inércia da máquina pública da União,
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que fechou os olhos para a BR-040, prejudicando a nossa região. Todos os brasileiros

somos prejudicados por esse descaso – basta ver o trecho entre Ressaquinha e o

trevo de Ouro Preto. O impacto é ampliado para todos os cidadãos mineiros e ainda

mais, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, para as regiões do Alto Paraopeba e

do Vale do Piranga, diretamente afetadas.

A moderna  administração pública,  que deveria  ter  feições  gerenciais,  não pode

estar de costas voltadas para um clamor tão significativo e para uma constatação tão

clara.  O  saudoso  Presidente  Washington  Luís  ficou  famoso  e  conhecido  como o

estradeiro por desenvolver a malha viária nacional chegando a afirmar: "Governar é

povoar; mas, não se povoa sem se abrir estradas, e de todas as espécies; governar

é,  pois,  fazer  estradas!"  E  este  Deputado ousa acrescentar:  Não só fazê-las,  Sr.

Presidente. Governar é também dar-lhes manutenção, ampliá-las e modernizá-las.

Esse é o nosso maior pecado: não acompanhar o desenvolvimento tecnológico e

pagar o alto preço que o atraso nos cobra, sobretudo dificultando a atividade dos

nossos empresários que, a todo instante, esbarram na falta de infraestrutura pública

para o desenvolvimento de seus empreendimentos, obstando iniciativas importantes

para o desenvolvimento do País. E, na esteira desse entrave, perdem todos, porque é

esse desenvolvimento retido que vai dificultar a melhoria da qualidade de vida das

pessoas.

Queremos encerrar, Sr. Presidente, destacando o prejuízo econômico, o prejuízo

social,  o prejuízo estratégico que esse abandono da BR-040 representa para nós,

mas,  também,  como  médico,  ressaltando  que  não  podemos  perder  de  vista  o

sofrimento humano que esse abandono nos traz. A imprensa tem noticiado, com uma

frequência  absurda,  acidentes  com  mortes  na  Rodovia  BR-040.  Ficamos,  diante

dessas notícias, imaginando a angústia das famílias esperando os brasileiros que não

chegaram conforme previsto, e o desespero quando recebem a notícia de que seu

ente querido, que poderia ser qualquer um de nós, não chegará, porque seu corpo se

encontra  inerte,  preso  a  ferragens,  resultado  de  mais  um  acidente  perfeitamente

evitável  no  leito  da  BR-040.  Por  tudo  isso  é  que  convidamos  os  senhores  e  as

senhoras  a  desenvolvermos  um  trabalho  para,  inicialmente,  cobrarmos  as

providências  mais  imediatas,  e,  nos  prazos  legais,  canalizarmos  forças  de
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mobilização incansável para a realização da obra principal de que carece a BR-040,

porque é isso que os mineiros esperam de nós. Reativemos a Frente Parlamentar em

defesa da BR-040! Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdoe-me por exceder o prazo.

* - 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  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero  apresentar  um

requerimento. Na verdade, por meio deste requerimento, apelo ao Diretor-Geral da

Agência  Reguladora  de  Serviços  e  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

sanitário de Minas Gerais - Arsae - para que sejam tomadas providencias urgentes e

necessárias diante da falta de água há mais de seis dias nos Bairros São Cosme,

Gávea, Palmital e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Isso está

causando um transtorno muito grande a todas as comunidades desses bairros e aos

comerciantes, que estão há quase uma semana sem água, serviço essencial para a

qualidade de vida, direito humano declarado pela ONU, direito à saúde, à dignidade

humana. Infelizmente, neste momento em que não somente os moradores da Região

Metropolitana estão  sofrendo com a  falta  de  água,  chegam denúncias  em  nosso

gabinete de todas as partes do Estado. Afinal de contas, a Copasa atua em mais de

600 Municípios. As pessoas pagam suas contas e muitas vezes não têm sequer a

prestação  do  serviço  de  esgoto.  Solicito  aos  nobres  pares  o  apoio  a  esse

requerimento, especialmente neste momento em que a Copasa ainda não divulgou o

índice, mas solicitou mais um reajuste na conta de água. Muitas pessoas denunciam

o descaso da empresa. Dizem que o povo de Minas Gerais paga água a preço de

vinho. A Copasa bate recordes de lucratividade todos os anos, mas não distribui seus
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ganhos  com  os  consumidores.  Na  verdade,  amplia  o  repasse  aos  acionistas.  O

serviço  de  abastecimento  de  água  e  esgoto  não  deve  ser  tratado  como  mera

mercadoria. A população está sofrendo com a conta abusiva de um serviço que não é

devidamente prestado. No requerimento citamos os bairros que estão há quase uma

semana  sem  água:  São  Cosme,  Gávea,  Palmital  e  Santa  Luzia,  na  Região

Metropolitana. O jornal “Hoje em Dia” de hoje publicou matéria falando da ameaça de

falta  de  água  até  o  segundo  semestre  de  2012.  Isso  é  uma  desumanidade.

Apresentamos  novamente  esse  requerimento,  além  de  outras  ações  e

representações feitas  no Ministério  Público,  em parceria  com o Deputado Federal

Weliton  Prado,  que  já  havia  iniciado  uma  luta  muito  antiga  em  defesa  dos

consumidores de Minas Gerais em relação ao serviço prestado pela Copasa e à taxa

de energia elétrica. Infelizmente a população paga uma conta caríssima, absurda e

abusiva, por um serviço que não é prestado com a devida qualidade. Em determinado

Município, a população reclamou de mau cheiro e, quando foram verificar, depois de

muito tempo, viram que havia um corpo dentro do reservatório de água. Exemplos

como esse  ocorrem  em  todo  o  Estado.  Estamos  prestando  o  nosso  trabalho  de

fiscalização  e  de  defesa  dos  consumidores  mineiros.  Em  momento  oportuno,  Sr.

Presidente, relatarei todos os casos que chegam ao nosso gabinete. São inúmeras as

reclamações e denúncias em todo o Estado de Minas em relação à prestação dos

serviços da Copasa e da Cemig. Sr. Presidente, solicito, de plano, o encerramento da

reunião, devido à falta de quórum.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Carlos Miranda) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 8 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 13/3/2012.).
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Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Prosseguindo,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  Flávia Marcelle  Torres  Ferreira  de Morais,  Defensora  Pública;  Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; Alex Sandro Gonçalves

Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego (24/1/2012);  Jairo

Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, e Octacílio Machado Júnior,

Presidente da Cohab Minas (28/1/2012). 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.711, 2.529, 2.612 e 2.655/2011, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.196, 2.206, 2.207, 2.249, 2.258, 2.266, 2.271,

2.272, 2.274, 2.276 e 2.302/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

recebidos pela Presidência, para posterior  apreciação, requerimentos da Deputada

Liza Prado em que solicita seja encaminhada à Cemig denúncia, apresentada pelo

Sindieletro-MG,  de  não  abertura  de  Comunicação  de  Acidente  de  Trabalho  após

acidente  fatal  envolvendo  o  trabalhador  terceirizado  Osmar  Vieira  da  Silva,  da

Engelminas,  em  22/11/2011;  e  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita
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sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  discutir  os

reflexos  do  Projeto  ViraVida  e  de  debater  os  efeitos  do  projeto  de  qualificação

profissional  aprovado pelo governo de Minas Gerais junto ao Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 março de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Celinho do Sinttrocel – Luiz Carlos Miranda – Tadeu

Martins Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  das  Sras.  Carolina  Queiroz  Alves,  Coordenadora-Geral  de

Convênios do Ministério do Desenvolvimento Agrário (substituta); 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); do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (2); e dos Srs.

José  Pereira  da  Silva,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão Interna  da  Secretaria

Executiva do Ministério da Integração Nacional (substituto); Juliano Alcântara Noman,

Secretário de Aeroportos da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República;

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda; Luiz Fabrício

Vieira  Neto,  Diretor  de  Políticas  Penitenciárias  do  Departamento  Penitenciário
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Nacional, do Ministério da Justiça (2); Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da

Divisão de Convênios (substituto) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2);

Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF (4);  Paul  Singer,

Secretário Nacional de Economia Solidária; Rafael Vieira Fernandes de Castro, Chefe

do Serviço de Acompanhamento de Convênios (substituto) do Ministério da Ciência,

Tecnologia  e  Inovação  (2);  e  Dos  Reis  Rodrigues  de  Souza,  Presidente  da

Associação  Centro  de  Formação  e  Renovação  de  Vida  (9/2/2012);  Euvaldo

Mascarenhas Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios da Secretaria de

Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República;  Marx  Fernandes  dos  Santos,

Superintendente Regional  da CEF (7);  e  da Sra.  Luzia  Guedes da Silva  Mendes,

Coordenadora-Geral  de  Convênios  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário

(17/2/2012). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs

2.729/2011 (Deputado João Vítor Xavier); 2.730/2011 (Deputado Gustavo Perrella) e

2.731/2011 (Deputado Romel Anízio), no 1º turno; e Ofício nº 3/2011 e Mensagem nº

40/2011 (Deputado Zé Maia), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno

único,  o  parecer  do  Balanço  Geral  do  Estado,  encaminhado  pela  Mensagem  nº

40/2011, o qual  conclui pela apresentação de projeto de resolução, registrando-se

voto  contrário  do  Deputado  Ulysses  Gomes  (relator:  Deputado  Zé  Maia);  e  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  235/2011 (relator:  Deputado  Antônio  Júlio);  767/2011  (relator:

Deputado  Gustavo  Perrella);  1.032/2011  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes);

1.208/2011  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier)  e  1.732/2011  (relator:  Deputado

Doutor Viana), todos na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça;  679/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social,  com rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator:  Deputado Gustavo Perrella);  737/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (relator: Deputado
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Antônio Júlio);  2.093/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Ulysses Gomes); 2.196 e 2.729/2011

com as Emendas nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado

João  Vítor  Xavier);  2.730/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);  2.731/2011

(relator:  Deputado Romel Anízio);  e pela rejeição do Projeto de Lei  nº  1.363/2011

(relator: Deputado Ulysses Gomes). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.281/2011,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, Deputado Doutor Viana. Os Projetos de Lei nºs 2.523/2011 e 198/2011 são

retirados de pauta, respectivamente, por determinação do Presidente da Comissão

por  não  cumprir  pressupostos  regimentais,  e  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado Romel Anízio aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº 1.018/2011 é

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social. 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 Zé Maia em que solicita seja realizada reunião para

cumprir  o  que  determina  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  no  que  se  refere  à

demonstração e  à  avaliação,  por  parte  do  Poder  Executivo,  do  cumprimento  das

metas fiscais estabelecidas para o Estado relativamente ao último quadrimestre de

2011; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião para debater a proposta,

em  tramitação  no  Congresso  Nacional,  de  uma  nova  divisão  dos  Fundos  de

Participação dos Estado e dos Municípios e seus reflexos para o Estado; e Celinho do

Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Assuntos Municipais e Regionalização

para debater a proposta de emenda à Constituição Federal que eleva de 22,5% para

26% o  repasse obrigatório  dos  ativos  de  arrecadação  tributária  da  União  para  o

Fundo  de  Participação  dos  Municípios.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio – Dalmo Ribeiro Silva – Gustavo Perrella.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 1º/3/2012

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Bonifácio  Mourão  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita  aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência comunica que já

foi  constituída  uma comissão  com representantes  da  assessoria,  gabinetes  desta

Presidência  e  do  Relator  e  Secretaria  Geral  da  Mesa  para  tratar  dos  encontros

regionais. Comunica ainda que a Secretaria Geral da Mesa já está providenciando a

remessa  do  “folder”  sobre  a  dívida  pública  confeccionados  por  esta  Casa  às

autoridades  citadas  no  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão  para

conhecimento e que o Sociólogo Paulo Delgado será ouvido por esta Comissão no

próximo dia 8/3, quinta-feira, às 9h30min. 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 o requerimento do Deputado Rômulo

Viegas em que solicita seja enviado às bancadas mineiras da Câmara dos Deputados

e do Senado pedido de providências para que seja incluída a questão da dívida do

Estado  com  a  União  em  suas  agendas  de  trabalho  e  para  que  seja  marcada

audiência com estas autoridades para discutir a questão. Neste momento, registra-se

a presença da Deputada Liza Prado e dos Deputados Antônio Júlio e Duarte Bechir.

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

Deputados Bonifácio Mourão, Rômulo Viegas, Adelmo Carneiro Leão, Duarte Bechir,

Antônio Júlio e Liza Prado em que solicitam seja realizada visita ao Governador do

Estado para tratar de questões inerentes à dívida pública; Bonifácio Mourão, Rômulo

Viegas, Adelmo Carneiro Leão, Duarte Bechir e Antônio Júlio em que solicitam seja

enviado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os atos do Poder

Executivo junto ao governo federal objetivando resolver a questão da dívida pública.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2012.

Adelmo  Carneiro  Leão,  Presidente  –  Antônio  Júlio  -  Bonifácio  Mourão  –  Délio

Malheiros.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2012

Às 11h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Carlos Henrique e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Henrique,

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

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

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

Comissão;  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada no

“Diário  do  Legislativo”  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.

Adriano Magalhães Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente  (12/1/2012),  e  Eugênio

Pinto, Prefeito Municipal de Itaúna (17/1/2012). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.001 e 2.016/2011, 2.414, 2.415 e 2.424/2012. Passa-se à 3ª

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio e Pompílio Canavez (2)

em que solicitam seja enviado à Presidência da Cemig pedido de providências para a

retirada imediata das ações propostas por essa empresa contra o Sindieletro e seu

Coordenador,  por  opiniões  expressas  em  audiência  pública  da  Comissão,  em

13/6/2011;  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  esclarecer  artigo

publicado no jornal "O Tempo", em 10/11/2011, no qual Diretores da Cemig afirmam

que "informações inverídicas" ou "distorcidas" foram repassadas a Deputados desta

Casa por servidores da empresa pertencentes aos quadros de sindicato da categoria,

em  audiência  pública  de  13/6/2011;  Rogério  Correia  e  Luiz Henrique (4)  em que
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pedem seja  encaminhado  ao Ministério  Público  pedido  de  providências  para  que

sejam  investigadas  denúncias  de  que  a  empresa  Menegueti,  instalada  em  Novo

Horizonte, tem obrigado agricultores familiares a assinar documentação facilitando o

plantio de eucalipto em suas terras; seja realizado debate público, com a presença de

autoridades  municipais,  estaduais  e  federais  e  de  representantes  do  Ministério

Público, de empresas mineradoras e de movimentos sociais, acerca da mineração no

Norte  do  Estado e  de  seu impacto  ambiental  e  social,  solicitando-se  aos  órgãos

competentes que não sejam concedidas licenças para exploração minerária antes de

tal  debate;  sejam  encaminhadas  às  Secretarias  de  Meio  Ambiente  e  de

Desenvolvimento Econômico, ao Ministério Público, ao Ministério de Minas e Energia,

à  Câmara  dos  Deputados,  através  de  sua  Comissão  de  Minas  e  Energia,  ao

Deputado Federal Padre João e às demais autoridades com interesse no assunto as

notas taquigráficas da audiência pública da Comissão em Taiobeiras, em 2/12/2011; e

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  com

relação a solicitação das comunidades de São João do Paraíso referente à atuação

da Polícia Florestal com a finalidade de evitar o desmatamento por parte de empresas

de reflorestamento; Rogério Correia em que solicita que seja realizada reunião de

audiência pública para debater o processo de concessão de serviços de fornecimento

de energia no País  e no Estado;  Rogério Correia e Adalclever  Lopes (4) em que

solicitam seja encaminhado à Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento

Agrário em Minas Gerais e ao Iter pedido de providências com relação a denúncia do

Sr. Wagner Luiz Macencini; seja encaminhada às Comissões de Direitos Humanos e

de Meio  Ambiente,  ao  Governador  do  Estado,  aos Ministérios  Públicos Federal  e

Estadual, ao Ibama e à Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e

Socioambientais da Defensoria Pública denúncia de violação dos direitos humanos

pela  mineradora  Ferrous  na  construção  e  implantação  do  mineroduto  que  liga

Congonhas a Presidente Kennedy (ES), especialmente em Presidente Bernardes e

Viçosa,  bem  como  denúncia  do  Sr.  Luiz  Paulo  Guimarães  de  Siqueira;  sejam

encaminhadas aos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, à Presidência

do  Ibama,  aos  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual,  às  Secretarias  de

Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, aos movimentos sociais presentes
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a  esta  reunião  e  à  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais da Defensoria Pública as notas taquigráficas da audiência pública da

Comissão em 6/12/2011,  em Viçosa;  a carta  lida nessa reunião pelo  Sr.  Emerich

Michel  de  Souza  e  as  imagens  da  TV  Assembleia  que  registraram  a  audiência

pública; e seja realizado debate público para discutir o impacto ambiental, social e

econômico da atividade minerária no Estado. O requerimento do Deputado Alencar da

Silveira  Jr.  em que pede seja encaminhado ao DER-MG e à  Secretaria  de Meio

Ambiente pedido de providências quanto ao uso da Rodovia MG-10 por máquinas e

caminhões  utilizados  na  mineração,  especialmente  no  trecho  que  dá  acesso  a

Conceição do Mato Dentro, é aprovado na forma de substitutivo do Deputado Carlos

Henrique com o seguinte teor: seja encaminhado ofício ao DER-MG e à Secretaria de

Meio Ambiente pedido de providências para a realização de vistoria na Rodovia MG-

10  com  o  objetivo  de  averiguar  a  existência  de  danos  ao  meio  ambiente  e  à

pavimentação  asfáltica  em  decorrência  do  intenso  tráfego  de  caminhões  que

transportam minério de ferro e outros bens minerais, especialmente nas proximidades

do  Município  de  Conceição  do  Mato  Dentro.  É  recebido  pela  Presidência

requerimento do Deputado Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais, em Manga, para

discutir  a  instalação  de  redes  de  energia  elétrica  convencionais  nas  Ilhas  da

Ingazeira,  do  Corculho  e  do  Curimatá.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Doutor Viana.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2012

Às 10h15min, comparece no Salão de Eventos Maestro João Moreira, no Município

de Manga, a Deputada Liza Prado, membro da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,
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Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater os problemas enfrentados pelos moradores de assentamentos dos

Municípios  de  Manga,  Matias  Cardoso,  Montalvânia  e  Juvenília.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Carlos  Alberto

Menezes Calazanz, Superintendente do Incra; Josué Gonçalves da Silva, Presidente

do Sindicato dos trabalhadores rurais de Manga; João França Neto, representante do

MST; e José Francisco Moreira, Mário Torres e Bento Ferreira, Assessores do Incra,

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

Deputado Paulo Guedes, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 8 de março de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Gustavo Valadares - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

COMPLEMENTAR NºS 127 E 128 E À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.914, EM

6/3/2012

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos Mosconi e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente  e  o Vice-Presidente,  determina a distribuição das cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado Glaycon  Franco para  atuar  como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Carlos

Morconi e para Vice-Presidente a Deputada Rosângela Reis, ambos com três votos.

O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e declara empossada como
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Vice-Presidente a Deputada Rosângela Reis, a quem passa a direção dos trabalhos.

Em seguida, a Vice-Presidente declara empossado o Deputado Carlos Mosconi, que

assume  a  Presidência  e  designa  a  Deputada  Rosângela  Reis  para  relatar  as

matérias. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente convoca os membros para a

próxima reunião extraordinária. agradece a presença dos parlamentares, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Rosângela Reis – Glaycon Franco.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  a  nova  diretoria  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Transportes  Rodoviários  de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  1.997/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Sra. Georgette Sina Rahme por ter sido agraciada com a

Medalha  Desembargador  Hélio  Costa  (Requerimento  nº  2.068/2011,  do  Deputado

Jayro Lessa);

de congratulações com o Laboratório Jorge Furtado Medicina Diagnóstica pelos 20

anos de sua fundação (Requerimento nº 2.127/2011, do Deputado Romel Anízio);

de congratulações com a UFMG pelo recebimento da distinção honrosa por mérito

institucional  do  Prêmio  Jovem  Cientista,  concedido  pelo  CNPq  (Requerimento  nº

2.138/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros);

de congratulações com o Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, na pessoa

do estudante  Kaiodê Leonardo Biague,  por  este  ter  conquistado o  Prêmio  Jovem

Cientista, concedido pelo CNPq, com o projeto “Miniusinas Solares Fotovoltaicas em

Sistemas de Transporte Rápido por Ônibus - BRT” (Requerimento nº 2.139/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros);

de  congratulações  com  a  UFMG,  na  pessoa  da  doutoranda  Uende  Aparecida

Figueiredo, por esta ter conquistado o Prêmio Jovem Cientista, concedido pelo CNPq,

com o estudo "Intervenções de Saneamento Básico em Áreas de Vilas e Favelas: Um
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Estudo  Comparativo  de  Duas  Experiências  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte" (Requerimento nº 2.140/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros);

de congratulações com a comunidade de Santana de Pirapama pelos 63 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.176/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Papagaios pelos 58 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.177/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Jequitibá pelos 63 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.178/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caetanópolis  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.179/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Olhos-d'Água  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.180/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Chapada  Gaúcha  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.181/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Itaipé pelos 49 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.182/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Funilândia pelos 49 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.183/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Córrego  Novo  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.184/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Inhaúma pelos 63 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.185/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Rio Acima pelos 63 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.186/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Maravilhas  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.187/2011, do Deputado Duilio de
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Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capim  Branco  pelos  58  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.188/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Brumadinho  pelos  73  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.189/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Bom Jesus do Galho pelos 68 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.190/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Vermelho  Novo  pelos  16  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.191/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Laranjal pelos 73 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.192/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com o Sr. Geraldo Padrão, Diretor-Presidente da Rede Padrão

de Comunicação,  pelos  44  anos de fundação de "O Jornal  do  Centro  de  Minas"

(Requerimento nº 2.193/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com o Sr. Rubens Goyatá Campante por seu artigo "Motim da

Fome",  publicado  no  jornal  "Estado  de  Minas"  em  10/12/2011  (Requerimento  nº

2.249/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a comunidade de Pompéu pelos 73 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.250/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 49 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.251/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Buenópolis  pelos  73  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.252/2011, do Deputado Duilio de

Castro);

de aplauso ao Ipatinga Futebol Clube pela conquista da Taça Minas Gerais e pelo

retorno da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro (Requerimento nº 2.253/2011,
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do Deputado Luiz Carlos Miranda);

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 (Requerimento nº 2.305/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o "Jornal da Comunidade BH" pelos 25 anos de história e

produção de informação de qualidade (Requerimento nº  2.307/2012,  do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Associação do Comércio e Indústria  de Pouso Alegre

pelos 90 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.308/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Alexandre  Magno  de  Moura  pela  posse  como

Presidente da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (Requerimento nº

2.309/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Anna  pela  posse  como

Comandante-Geral  da  PMMG (Requerimento  nº  2.310/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 2.311/2012, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a comunidade de São João da Mata pelos  49  anos de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.312/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Nedens  Ulisses  Freire  Vieira  pela  posse  como

Presidente  da  Associação  Mineira  do  Ministério  Público  para  o  biênio  2012-2014

(Requerimento nº 2.313/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Rádio  Itatiaia  pelos  60  anos  de  sua  criação

(Requerimento nº 2.314/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Sr.  José  Altivo  Brandão  Teixeira  pela  posse  como

Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais  (Requerimento  nº

2.315/2012, do Deputado Duarte Bechir);
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de congratulações com o Centro Universitário de Sete Lagoas pelos 45 anos de sua

fundação (Requerimento nº 2.316/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nova  Lima  pelos  121  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.318/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a comunidade de Serro pelos 298 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.319/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Pitangui pelos 297 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.320/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com o Sr. Antônio Marcos Pereira dos Santos, Diretor do "Jornal

Notícia", de Sete Lagoas, pelos 7 anos de fundação desse veículo de comunicação

(Requerimento nº 2.321/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com o Cel.  PM Renato Vieira de Souza Júnior pelo brilhante

trabalho  desenvolvido  como  Comandante-Geral  da  PMMG  (Requerimento  nº

2.322/2012, do Deputado Gustavo Valadares);

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.  (Requerimento  nº  2.323/2012,  do  Deputado  Délio

Malheiros);

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  (Requerimento  nº  2.335/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Cel. PM Luiz Carlos Dias Martins pelo recebimento do

título  de  Cidadão  Honorário  de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  2.337/2012,  do

Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a Associação Mineira do Ministério Público pela posse de

sua nova diretoria, eleita para o biênio 2012-2014 (Requerimento nº 2.338/2012, do

Deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  o  Grupo  Mantiqueira  Agronegócio  Ltda.  por  ter  sido

considerado  uma  das  maiores  empresas  produtoras  de  ovos  do  mundo
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(Requerimento nº 2.400/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto Nacional de Telecomunicações pela inauguração

da Rádio Educativa Inatel (Requerimento nº 2.401/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a "Gazeta de Ouro Fino" pelos 120 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.402/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação Comercial do Barro Preto pela solenidade de

posse da nova Diretoria para o biênio 2012-2013 (Requerimento nº 2.403/2012, do

Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Grupo Galpão Companhia de Teatro pelos seus 30 anos de fundação

(Requerimento nº 2.406/2012, da Comissão de Assuntos Municipais);

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 (Requerimento nº 2.412/2012, do Deputado Antônio Carlos

Arantes);

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  (Requerimento  nº

2.413/2012, da Deputada Luzia Ferreira);

de  aplauso  ao  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Araxá  pela

realização do II Seminário Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas - Uma

Vida  sem  Drogas.  Eu  Curto!,  em  10/2/2012  (Requerimento  nº  2.421/2012,  do

Deputado Bosco);

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 (Requerimento nº 2.423/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação Brasileira de Indústria Gráfica - Regional Minas Gerais

pelos 43 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.426/2012, do Deputado Doutor

Viana);

de  aplauso  à  Unimed-BH  pelos  41  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº
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2.427/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos 49 anos de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.428/2012,  do  Deputado Doutor

Viana);

de aplauso à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de

Minas  Gerais  pelos  58  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  2.429/2012,  do

Deputado Doutor Viana);

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

lançamento da Frente Nacional por Mais Recursos para a Saúde (Requerimento nº

2.432/2012, do Deputado Carlos Mosconi);

de congratulações com a Fundação Hemominas por ser a primeira instituição do

País a adotar o Teste Ácido Nucleico em 100% do material coletado (Requerimento nº

2.477/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade de Caeté pelos 172 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.479/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelos 173 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.480/2012, do Deputado Duilio de Castro);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Mato  Dentro pelos  172

anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.481/2012, do Deputado

Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Patrocínio  pelos  172  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.482/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de aplauso à Sra. Sandra Sallete da Silva, Juíza da Comarca de Lagoa Santa, por

sua  decisão  de  restabelecer  a  liminar  que  suspende  a  construção  de  hotéis  no

entorno da lagoa existente na sede desse Município (Requerimento nº 2.565/2012, da

Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Sr.  Manoel  dos Reis  Morais,  Juiz Titular  da 6ª Vara da Fazenda

Pública  de  Belo  Horizonte,  pelo  trabalho  desenvolvido  e  pelo  proferimento  de
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decisões favoráveis ao direito de moradia da Comunidade Dandara (Requerimento nº

2.573/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso à Sra. Maria do Rosário Nunes, Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República;  ao  Sr.  Danilo  de  Castro,  Secretário  de

Governo; ao Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG; ao Sr.

Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários; ao Sr. Adriano Ventura, Vereador da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; à Sra. Cleide Nepomuceno, Coordenadora da

Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais; ao Sr.

Emílcio  José  Lacerda,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos; a Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra; ao

Sr. William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, e

ao Sr. Joviano Gabriel Maia Mayer, advogado da Comunidade Dandara, pelo esforço

para  garantir  os  direitos  dos  moradores  dessa  comunidade,  especialmente  o  de

moradia (Requerimento nº 2.574/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com toda a equipe do jornal "O Debate" pelos 78 anos de sua

fundação (Requerimento nº 2.579/2012, da Comissão de Transporte);

de  aplauso  ao  Colégio  Tiradentes  da  PMMG  pelo  destaque  obtido  por  suas

unidades de Patos de Minas, Passos e Lavras em todos os indicadores de avaliação,

inclusive no Enem (Requerimento nº 2.581/2012, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2012

ATA

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o

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

ata da reunião anterior, 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  a  possível  violação  dos  direitos  humanos  da  comunidade

quilombola Manzo Ngunzo Kaiango. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Denise Antônia de Paulo Pacheco, Coordenadora de

Promoção da Igualdade Racial  de  Belo  Horizonte;  Cássia Cristina da  Silva,  Vice-

Presidente da Associação de Resistência Cultural da Comunidade Quilombola Manzo

Ngungo  Kaiango;  Célia  Gonçalves  Souza,  Coordenadora  Nacional  do  Centro

Nacional  de  Africanidade  e  Resistência  Afro-Brasileira;  Helena  Dolabela  Luciano

Pereira,  Assessora  do  Ministério  Público  Federal;  e  os  Srs.  Cléver  Alves,

Coordenador Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial, representando o Sr. Cássio

Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Pedro  Antônio  Passos

Veloso Ferreira, Procurador, representando o Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, Diretor-

Geral  do  Iter;  Antônio  Carlos  da  Silva,  Gestor  de  Serviços  de  Regularização  de

Territórios Quilombolas; Carlos Alberto Menezes Calazans, Superintendente Regional

do Incra; José Wilson Ricardo, Secretário Municipal Adjunto de Direitos de Cidadania;

Ronaldo Antônio Pereira da Silva, Presidente do Conselho Estadual de Promoção da

Igualdade Racial; Carlos Eduardo Marques, Pesquisador do Núcleo de Estudos de

Populações Quilombolas e Tradicionais-UFMG; e Franciscus Henricus Van Der Poel,

da Ordem dos Frades Menores – OFM –, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Paulo  Lamac,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
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após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (8) em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para afastar do cargo o Secretário de

Estado de Defesa Social, Lafayette Andrada, levando-se em conta denúncias sobre

supostas irregularidades na empresa Educare, da qual o Secretário foi sócio; sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  a  todos  os  convidados,  à

Defensoria Pública da União em Minas Gerais, à Defensoria Pública do Estado, ao

CAO  –  Direitos  Humanos  do  Ministério  Público  Estadual,  à  Fundação  Cultural

Palmares,  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  e  à

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;  seja inserido nos anais

desta Casa o artigo "Coragem e determinação", de Luiz Tito, publicado no jornal "O

Tempo", em 5/3/12; seja distribuída a todos os parlamentares desta Casa cópia da

entrevista com Luis Flávio Sapori, intitulada "Gestão política se sobrepõe à técnica e

expõe Minas à crise na segurança", publicada no jornal "Hoje em Dia", em 5/3/12;

seja  inserida  nos  anais  desta  Casa  a  referida  entrevista;  sejam  encaminhadas  à

Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais as notas taquigráficas

da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão com pedidos de providências para que

investigue a situação e a conduta da Fundação Tinô da Cunha, em Salto da Divisa,

em  relação  aos  serviços  prestados  através  do  SUS  no  hospital  público  desse

Município e ao tratamento dado às famílias do Acampamento Dom Luciano Mendes;

sejam encaminhadas ao Ministério da Saúde as notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária  desta  Comissão  com  pedido  de  providências  para  averiguar  as

relações da referida Fundação com o Hospital Municipal de Salto da Divisa, do qual é

mantenedora; e sejam encaminhadas ao Ministério Público da Comarca de Jacinto as

notas  taquigráficas  acima  citadas  com  pedido  de  providências  para  averiguar  a

conduta do interventor da referida Fundação; Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e

Rogério Correia (3) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado
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pedido  de  providências  para  que  sejam  revisadas  e  readequadas  as  metas  de

desempenho previstas nos acordos de resultados do Governo com as organizações

policiais; seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

realização  de  auditoria  externa,  por  entidade  independente,  sobre  os  dados,

informações  e  estatísticas  em  segurança  pública  produzidos  pelos  órgãos  que

compõem a Secretaria de Estado de Defesa Social, nos últimos cinco anos; e sejam

encaminhadas  as notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião Conjunta  das Comissões de

Segurança Pública  e  de  Direitos  Humanos  às  seguintes  entidades e  autoridades:

Governador do Estado, Secretário de Estado de Defesa Social, Comandante-Geral da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  Chefe  da  Polícia  Civil,  Associação  dos  Praças

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores da Polícia

Civil do Estado e Procuradoria Geral de Justiça; Liza Prado e Paulo Guedes em que

solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos

sobre denúncias contra o Promotor Allen Ali Marmud Faiez Aiola; Rogério Correia (3)

em que solicita seja encaminhado ao Iter pedido de providências para levantar, com

precisão, as terras devolutas em Minas Gerais,  inclusive as existentes na área do

Município de Salto da Divisa; sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa

Social o trecho das notas taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão

em  que  consta  a  fala  final  de  Giêdra  Cristina  Pinto  Moreira,  Defensora  Pública

Federal, e pedido de informações sobre o número de profissionais da área de saúde

existente em cada estabelecimento prisional do Estado, o tipo de vínculo entre os

profissionais e o Estado, os cargos para os quais há exigência de concurso público e

se  há  previsão  para  sua  realização  e  a  remuneração  de  cada  categoria;  e  seja

realizada  visita  ao  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  para  passar

informações sobre a conduta da 12ª Vara Federal diante de conflitos agrários em

Minas Gerais e discutir a situação do Acampamento Dom Luciano Mendes; Durval

Ângelo  e Paulo Lamac (2)  em que solicitam seja encaminhado ao Iter  pedido de

providências para agilizar o processo de regularização territorial do Quilombo Manzo

Ngunzo Kaiango e reformular o conceito utilizado para referir-se à comunidade; e seja

encaminhado ao Ministério  Público Federal  as notas taquigráficas desta reunião e

pedido  de providências  para formalizar  o  Termo de Ajustamento  de  Conduta que
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permita a atuação efetiva do Iter, da Prefeitura de Belo Horizonte e do governo do

Estado em benefício da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Ulysses Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposição da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do

Sr. Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, e da Sra.

Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  (17/2/2012).  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 2.403, 2.423, 2.426 e 2.429/2012. 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada

reunião  com  convidados,  conjunta  com  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, para realizar balanço da gestão e atuação do ex-Secretário de Estado

de Regularização Fundiária, Manoel Costa, no que se refere às cooperativas agrárias;

Tenete Lúcio em que solicita seja encaminhado aos Secretários de Estado de Turismo

e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para a

indicação  de  um  servidor  para  participar  do  grupo  de  trabalho  que  irá  elaborar

proposta de criação de um programa estadual  de desenvolvimento do turismo da



642
____________________________________________________________________________

pesca  esportiva.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Tenente  Lúcio,  Presidente  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Rômulo  Viegas  –  Ulysses

Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes também os Deputados Sávio Souza Cruz e Luiz Carlos Miranda.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputada Maria Tereza Lara,

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

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

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

Comissão e comunica  o recebimento da seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.

Sandra Mara Albuquerque Bossio, coordenadora geral da comissão de representação

do  fórum  técnico  “Segurança  Pública:  Drogas,  Criminalidade  e  Violência”,

encaminhando denúncia de uso de drogas nos portões da escola Estadual  Santo

Afonso,  em  Belo  Horizonte;  e  do  Sr.  Jeferson  Botelho  Pereira,  Chefe  do  2º

Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, em Contagem, encaminhando convite

para o seminário sobre segurança pública a ser realizada 13/3/2012, às 9 horas, no

auditório da PUCMinas de Contagem. 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 326/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 2.496/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

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

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Luiz

Carlos Miranda, em que solicitam seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia

Militar de Minas Gerais pedido de providências para coibir o uso de “crack” a pouco

mais de dez metros do portão da Escola Estadual Santo Afonso, situada na Avenida

Bernardo Vasconcelos, Bairro Cachoeirinha,  na Capital;  João Vitor  Xavier em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, no Município de São José da

Lapa, com a finalidade de discutir ações conjuntas das forças de segurança pública

para conter a violência no local; Luiz Carlos Miranda em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, no Município de Guanhães, para discutir as condições

precárias em que se encontram a infraestrutura da segurança pública e o efetivo da

Polícia Militar em todo o Município; Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada

reunião de  audiência  pública,  em São José da Lapa,  para  discutir  a  violência  na

Escola Estadual Beatriz Maria de Jesus, uma vez que os alunos vêm sendo vítimas

de assaltantes, membros de gangues e traficantes de drogas; Maria Tereza Lara em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a possibilidade

de  as  Guardas  Municipais  do  Estado  elaborarem registros  de  eventos  de  defesa

social - Reds - de ocorrência e infrações de pequeno porte; Carlin Moura, emendado

pelo  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam  formulados  votos  de

congratulações com o Ten.-Cel.  Ronan Gouveia,  Comandante do 39º Batalhão da

Polícia Militar de Minas Gerais; com o Cap. Danteskan Serra Soares, Comandante da

84ª Companhia Militar da PM; com o Maj. Flávio Donato da Silva, Comandante da 26ª

Companhia da PM; com o Cap. Paulo Roberto Alves Pereira, Comandante do Pelotão

de Choque da 1ª Cia de Missões Especiais  e com os 300 policiais militares pelo

exemplar e dedicado serviço de prevenção e proteção à vida e segurança dos foliões

na realização da 20ª  edição do carnaval  fora  de época Banda Mole,  ocorrido no

Município  de  Contagem,  em  fevereiro.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  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, 13 de de 2012.

João  Leite,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Maria  Tereza  Lara  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012

Às 10h4min, 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,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei  nºs 2.878, 2.886 e

2.899/2012  (Deputado  André  Quintão);  2.880,  2.882,  2.887,  2.893,  2.898  e

2.902/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  2.885,  2.889,  2.890,  2.891,  2.896  e

2.897/2012  (Deputado  Delvito  Alves);  2.881,  2.892  e  2.900/2012  (Deputado  Luiz

Henrique);  2.894  e  2.901/2012  (Deputada  Rosângela  Reis);  2.883  e  2.884/2012

(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. O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião  Costa.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 568/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Bruno

Siqueira, em virtude de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado Rômulo

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

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

concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.254  e  1.264/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  e

2.489/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  É



645
____________________________________________________________________________

distribuído em avulso o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas nºs 1 a 16,

a  pedido do  relator,  Deputado Sebastião Costa.  Retira-se da  reunião o 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  que

concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos

Projetos de Lei nºs 706, 920, 2.823 e 2.809/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique, os

três primeiros em virtude de redistribuição);  1.838 e 2.509/2011 (relator:  Deputado

Rômulo  Viegas,  em  virtude de  redistribuição);  2.180/2011  com  a  Emenda nº  1  e

2.800/2011 (relator: Deputado André Quintão). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Luiz Henrique –

Glaycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO

Do  Sr.  Antônio  Carlos  Andrada,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  em  que

encaminha a estimativa do impacto orçamentário e financeiro do Projeto de Lei nº

2.888/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.888/2012.)

COMUNICAÇÕES

Comunicação  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Bloco  Transparência  e

Resultado,  que,  tendo  em  vista  a  ocorrência  de  erro  material  na  indicação  dos

membros  do  referido  Bloco  para  comporem,  a  partir  de  6/3/2012,  as  comissões

permanentes, apresenta a nova indicação:

Constituição  e  Justiça.  Efetivos:  Sebastião  Costa,  Gustavo  Valadares,  Glaycon

Franco e Luiz Henrique. Suplentes: Neider Moreira, Bosco, Arlen Santiago e Rômulo

Viegas.

Administração Pública. Efetivos: Bonifácio Mourão, Neider Moreira e Fred Costa.
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Suplentes: Carlos Mosconi, Luzia Ferreira e Sebastião Costa.

Fiscalização Financeira.  Efetivos:  Zé Maia  e João Vítor  Xavier.  Suplentes:  João

Leite e Dalmo Ribeiro Silva.

Assuntos  Municipais.  Efetivos:  João  Leite,  Sebastião  Costa  e  Glaycon  Franco.

Suplentes: Hélio Gomes, Fábio Cherem e Neider Moreira.

Cultura. Efetivos: Luzia Ferreira e Carlos Mosconi. Suplentes: Neilando Pimenta e

Luiz Henrique.

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Efetivos: Doutor Wilson Batista,

Ana Maria Resende e Marques Abreu. Suplentes: Hélio Gomes, Fabiano Tolentino e

Carlos Mosconi.

Direitos Humanos. Efetivo: Rômulo Viegas e Duarte Bechir. Suplente: Célio Moreira

e Luzia Ferreira.

Educação.  Efetivos:  Bosco,  Duarte  Bechir  e  Neilando  Pimenta.  Suplentes:  Ana

Maria Resende, Deiró Marra e Glaycon Franco.

Esporte.  Efetivos:  Marques  Abreu e  Fabiano Tolentino.  Suplentes:  João  Leite  e

Gustavo Valadares.

Meio Ambiente. Efetivos: Célio Moreira, Delvito Alves e Luzia Ferreira. Suplentes:

Deiró Marra, Juninho Araújo e Duarte Bechir.

Minas e Energia. Efetivo: João Vitor Xavier. Suplente: Sebastião Costa.

Participação Popular. Efetivos: Fred Costa, Bosco e Neilando Pimenta. Suplentes:

João Leite, Sebastião Costa e Duarte Bechir.

Política Agropecuária. Efetivos: Fabiano Tolentino. Suplentes: Rômulo Viegas.

Redação. Efetivos: Ana Maria Resende, Luiz Henrique e Deiró Marra. Suplentes:

João Leite, Bosco e Luzia Ferreira.

Saúde.  Efetivos:  Carlos  Mosconi,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira.

Suplentes: Glaycon Franco, Luzia Ferreira e Fábio Cherem.

Segurança Pública. Efetivos: João Leite, Zé Maia e Dalmo Ribeiro Silva. Suplentes:

Leonardo Moreira, Célio Moreira e Gustavo Valadares.

Trabalho. Efetivo: Juninho Araújo. Suplente: Duarte Bechir.

Transporte. Efetivos: Gustavo Valadares e Célio Moreira. Suplentes: Fábio Cherem

e Deiró Marra.
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Turismo. Efetivos: Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas. Suplente: Fred Costa e

Hélio Gomes.

Comunicação do Deputado Tiago Ulisses, Líder do Bloco Avança Minas, que, tendo

em vista a ocorrência de erro material na indicação dos membros do referido Bloco

para comporem, a partir de 6/3/2012, as comissões permanentes, apresenta a nova

indicação:

Constituição e Justiça. Efetivo: Rosângela Reis. Suplente: Délio Malheiros.

Administração  Pública.  Efetivos:  Gustavo  Corrêa  e  Délio  Malheiros.  Suplentes:

Antônio Carlos Arantes e Hely Tarqüínio.

Fiscalização Financeira. Efetivos: Romel Anízio e Doutor Viana. Suplentes: Tiago

Ulisses e Gustavo Corrêa.

Cultura. Efetivo: Rômulo Veneroso. Suplente:Tiago Ulisses.

Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Efetivos: Délio Malheiros, Liza Prado e

Duilio de Castro. Suplentes: Romel Anízio, Rosângela Reis e Antonio Lerin.

Meio Ambiente. Efetivo: Gustavo Corrêa. Suplente: Tiago Ulisses.

Minas  e  Energia.  Efetivos:  Tiago  Ulisses  e  Doutor  Viana.  Suplentes:  Rômulo

Veneroso e Gustavo Corrêa.

Política Agropecuária. Efetivos: Antônio Carlos Arantes, Liza Prado, Romel Anízio e

Tiago Ulisses.  Suplentes:  Duilio  de  Castro,  Doutor  Viana,  Antonio  Lerin  e cede a

suplência de sua quarta vaga para o Deputado Rogério Correia.

Redação. Efetivo: Antônio Carlos Arantes. Suplente: Tiago Ulisses.

Saúde. Efetivos: Hely Tarqüínio. Suplente: Doutor Viana.

Trabalho. Efetivo: Rosângela Reis. Suplente: Rômulo Veneroso.

Transporte. Efetivo: Anselmo José Domingos. Suplente: Gustavo Corrêa.

Comunicação do Deputado Rogério Correia, Líder do PT, informando a manutenção

dos Deputados da bancada na composição das comissões permanentes:

Administração Pública. Efetivo: Rogério Correia. Suplente: Paulo Lamac.

Assuntos Municipais e Regionalização. Efetivos: Almir Paraca e  Pompílio Canavez.

Suplentes: Elismar Prado e Paulo Lamac.

Constituição e Justiça. Efetivo: André Quintão. Suplente: Adelmo Carneiro Leão.

Cultura. Efetivo: Elismar Prado. Suplente: Ulysses Gomes.
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Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Efetivo: Elismar Prado. Suplente:

Maria Tereza Lara.

Direitos  Humanos.  Efetivos:  Durval  Ângelo  e  Paulo  Lamac.  Suplentes:   Maria

Tereza Lara e Pompílio Canavez.

Educação. Efetivo: Paulo Lamac. Suplente: Maria Tereza Lara.

Esporte,  Lazer  e  Juventude.  Efetivo:  Adelmo  Carneiro  Leão.  Suplente:  André

Quintão.

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Efetivo: Ulysses Gomes. Suplente: Rogério

Correia.

Participação Popular. Efetivo: André Quintão. Suplente: Adelmo Carneiro Leão.

Saúde. Efetivo: Adelmo Carneiro Leão. Suplente: Almir Paraca.

Segurança Pública. Efetivo: Maria Tereza Lara. Suplente: Durval Ângelo.

Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Efetivo: Pompílio Canavez.

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Efetivo: Ulysses Gomes. Suplente:

Pompílio Canavez.

Política Agropecuária e Agroindustrial. Suplente: Rogério Correia.

Comunicação  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Líder  do  PMDB,  indicando  os

seguintes membros da referida bancada para comporem as comissões permanentes:

Constituição e Justiça. Efetivo: Bruno Siqueira.

Administração Pública. Efetivo: Ivair Nogueira. Suplente: Bruno Siqueira.

Fiscalização Financeira. Efetivo: Antônio Júlio. Suplente: Ivair Nogueira.

Meio Ambiente. Efetivo: Sávio Souza Cruz. Suplente: Ivair Nogueira.

Transporte. Efetivo: Adalclever Lopes.

Defesa  do  Consumidor.  Efetivo:  Antônio  Júlio.  Suplentes:  Sávio  Souza  Cruz  e

Vanderlei Miranda.

Minas e Energia. Efetivo: Sávio Souza Cruz. Suplentes: Adalclever Lopes e Antônio

Júlio.

Trabalho. Efetivo: Tadeu Martins Leite. Suplente: Sávio Souza Cruz.

Redação. Suplente: Antônio Júlio.

Turismo. Efetivo: Vanderlei Miranda. Suplente: Tadeu Martins Leite.

Esporte. Efetivo: Tadeu Martins Leite. Suplente: Bruno Siqueira.
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Comunicação  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  Líder  do  PDT,  indicando  os

seguintes membros da referida bancada para comporem as comissões permanentes:

Fiscalização Financeira. Efetivo: Gustavo Perrella. Suplente: Sargento Rodrigues.

Cultura. Efetivo: Tenente Lúcio. Suplente: Luiz Carlos Miranda.

Direitos Humanos. Efetivo: Luiz Carlos Miranda. Suplente: Sargento Rodrigues.

Esporte. Efetivo: Gustavo Perrella. Suplente: Luiz Carlos Miranda.

Segurança Pública. Efetivo: Sargento Rodrigues. Suplente: Tenente Lúcio.

Trabalho. Efetivo: Luiz Carlos Miranda. Suplente: Sargento Rodrigues.

Turismo. Efetivo: Tenente Lúcio. Suplente: Gustavo Perrella.

Pessoa  com  Deficiência.  Efetivo:  Sargento  Rodrigues.  Suplente:  Luiz  Carlos

Miranda.

Comunicação do Deputado Rogério Correia, informando que o PT abre mão de

uma vaga de membro efetivo e  uma vaga de membro suplente  da  Comissão de

Educação,  em  favor  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Celinho  do  Sinttrocel,

respectivamente;  das  vagas  de  membro  efetivo  e  suplente  da  Comissão  de

Transporte,  em  favor  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Carlin  Moura,

respectivamente; de uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente

da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  favor  dos  Deputados  Carlin  Moura  e

Celinho do Sinttrocel, respectivamente; e da vaga de membro suplente da Comissão

do Trabalho, em favor do Deputado Celinho do Sinttrocel.

Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz, informando que o PMDB abre mão

da vaga de membro suplente da Comissão de Justiça e da vaga de membro efetivo

da Comissão de Redação, em favor  do Deputado Gilberto Abramo; e da vaga de

membro suplente da Comissão de Transporte, de uma vaga de membro efetivo da

Comissão de Defesa do Consumidor e de uma vaga de membro efetivo da Comissão

de Minas e Energia, em favor do Deputado Carlos Henrique.

(Ciente. Designo.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.625 /2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.625/2011  visa  dar  a
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denominação  de  Vitor  Montenegro  Wanderley  ao  trecho  rodoviário  que  liga  os

Municípios de Pirajuba e Planura.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.625/2011 tem por  finalidade dar  a  denominação de Vitor

Montenegro  Wanderley ao trecho rodoviário  que liga  os  Municípios  de  Pirajuba e

Planura.

Na  Constituição  da  República,  no  que  se  refere  à  competência  normativa,  as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22, e as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das ma térias que não se enquadrem no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria,  estabelecendo  a  exigência  de  que  a  denominação  recaia  em  nome  de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  para  identificar  corretamente  o  trecho  a  ser
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denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.625/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominado Vitor Montenegro Wanderley o trecho da MGC-455 que

liga os Municípios de Pirajuba e Planura.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.838/2011

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Cultural e Social Kayuru, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.838/2011  pretende declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo

Cultural e Social Kayuru, com sede no Município de Carmo do Cajuru, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 2008 com o escopo de preservar a

arte e a cultura.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  faz  apresentações  periódicas  e

mantém uma escolinha de percussão e harmonia para crianças carentes. Além disso,

presta assistência social, defende a gratuidade nos serviços de educação e saúde e

estimula a consolidação de uma sociedade mais justa, democrática, ética e pacífica,

com  o  pleno  exercício  da  cidadania,  a  inclusão  social  e  o  desenvolvimento
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sustentável.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Grupo Cultural e Social

Kayuru,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.838/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.857/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o Projeto de Lei nº 1.857/2011 visa dar a

denominação de Antônio Olímpio de Carvalho à Rodovia AMG-335, que liga a MG-

050 ao Distrito de Santo Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.857/2011 tem por finalidade dar a denominação de Antônio

Olímpio de Carvalho à Rodovia AMG-335, que liga a MG-050 ao Distrito de Santo

Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

Na  Constituição  da  República,  no  que  se  refere  à  competência  normativa,  as

matérias  que  só  podem  ser  reguladas  pela  União  estão  enumeradas  no  art.  22,

enquanto  as  que  são  reguladas  pelo  Município  estão  previstas  no  art.  30.  Com

relação ao Estado membro, o § 1° do art. 25 faculta -lhe tratar das matérias que não

se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto
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de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria,  estabelecendo  a  exigência  de  que  a  denominação  recaia  em  nome  de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  para  identificar  corretamente  o  trecho  a  ser

denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.857/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Antônio Olímpio de Carvalho a Rodovia 900-AMG-335,

que liga o entroncamento da Rodovia MG-050 ao Povoado de Santo Antônio dos

Campos, no Município de Divinópolis.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.121/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária de Campo

Belo, com sede no Município de Campo Belo.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.121/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Radiodifusão Comunitária  de Campo Belo,  com sede nesse Município, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a execução de

serviços de radiodifusão.

Com  o  propósito  de  servir  à  comunidade,  a  instituição  presta  serviços  de

comunicação social voltados à educação, à defesa do meio ambiente e à divulgação

da arte e da cultura, especialmente regionais. Além disso, promove a integração local,

difundindo informações de interesse da comunidade; incentiva os talentos artísticos

da região; fomenta a geração de emprego para a população de baixa renda.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação de Radiodifusão

Comunitária de Campo Belo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.121/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.747/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Projeto  de  Assentamento

Esperança/Santa Rosa, com sede no Município de Almenara.

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.
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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 2.747/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do  Projeto  de  Assentamento  Esperança/Santa  Rosa,  com  sede  no  Município  de

Almenara,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a defesa dos direitos e interesses da comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento social, econômico e

cultural  de  seus  associados;  presta  assistência  social  por  meio  da  proteção  da

família, da maternidade, da infância, da juventude e da velhice; luta pela implantação

de saneamento básico, saúde, educação e comunicação; realiza eventos culturais,

recreativos, esportivos e assistenciais, visando ao bem-estar e à harmonia entre os

moradores; combate a fome e a miséria por meio da geração de trabalho e renda;

estimula a produção agropecuária; orienta sobre a preservação do meio ambiente e a

restauração da flora e da fauna locais.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido  pela mencionada Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.747/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.750/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  entidade Programa de Assistência à  Criança e  ao

Adolescente de Areado, com sede no Município de Areado.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.750/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Programa  de  Assistência  à  Criança  e  ao  Adolescente  de  Areado,  com  sede  no

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

como  escopo  atender  crianças  e  adolescentes  em  situação  de  risco  pessoal  ou

social.

Com esse propósito, a instituição acolhe essas pessoas, oferecendo-lhes atividades

socioeducativas e recreativas, além de complementação alimentar.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido  pela mencionada Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.750/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.751/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Lar São Thomé dos Velhinhos, com sede no Município de São

Tomé das Letras.

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 2.751/2011 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Thomé dos  Velhinhos,  com  sede  no  Município  de  São  Tomé das  Letras,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  amparar

pessoas de idade avançada, em situação de vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  acolhe  os  idosos  pobres,  desamparados,

deficientes e inválidos, incapazes de promover seu próprio sustento, proporcionando-

lhes meios para a reabilitação física e uma existência digna.

O  envelhecimento  da  população  é  reflexo  do  aumento  da  expectativa  de  vida

proporcionado  pelos  avanços  no  campo  da  saúde  e  pela  redução  da  taxa  de

natalidade. Estima-se que em 2020 o Brasil terá 30 milhões de pessoas, ou 13% de

sua  população,  com  mais  de  60  anos.  Esse  dado  gera   a  necessidade  de

implementação  de  políticas  e  programas  adequados  para  essas  pessoas,  que

requerem  cuidados  específicos,  direcionados  às  peculiaridades  decorrentes  do

processo do envelhecimento sem segregá-las da sociedade.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pelo Lar São Thomé dos Velhinhos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.751/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.769/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Artesãos  e  Biscateiros  Solidários  -

Promovendo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 2.769/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  de  Artesãos  e  Biscateiros  Solidários  -  Promovendo,  com  sede  no

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

que tem como escopo capacitar a população mais carente para participar de forma

ativa da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  cria  alternativas  econômicas  por  meio  da

produção  e  comercialização  de  produtos  e  serviços  comunitários;  busca  a

organização  e  o  fortalecimento  da  solidariedade  entre  os  artesãos  e  biscateiros;

oferece cursos de alfabetização para jovens e adultos; realiza encontros, debates e

seminários para fins de formação e treinamento de lideranças, incentiva atividades

culturais  e recreativas;  auxilia  na  aquisição de matéria-prima e equipamento e na

comercialização da produção de seus associados.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  realizado  pela  Promovendo,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.769/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.785/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 178/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de

Magistra à Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012 e distribuída às

Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  Vem
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agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.785/2012 tem por escopo dar a denominação de Magistra à

Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores instituída pela

Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas em seu art. 22 e as que

cabem ao Município estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de

editar  normas sobre  assuntos de  interesse local  e de  suplementar  as  legislações

federal  e  estadual  para  atender  às  suas  peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao

Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que

se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e  relevantes  serviços  prestados  à

coletividade,  evento  de  valor  histórico,  efeméride,  acidente  geográfico  ou  outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

No caso em tela, a denominação Magistra indica ser esta a escola da escola, onde

será oferecida formação continuada e desenvolvimento aos profissionais e gestores

da  educação,  com  o  objetivo  de  resgatar  a  antiga  tradição  mineira,  que  é  a

qualificação permanente dos docentes, possibilitando-lhes uma melhor condição de

ensino e, em consequência, aprimorando a qualidade do ensino.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
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Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Embora  não haja óbice à aprovação do projeto,  apresentamos a Emenda nº 1,

redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º, com o objetivo de

acrescentar o endereço da escola a ser denominada e de adequar o texto à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.785/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  – Fica denominada Magistra – Escola  de Formação e Desenvolvimento

Profissional de Educadores – a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional

de Educadores, instituída pelo inciso XII do art. 178 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011,  localizada na Avenida Amazonas, nº 5.855,  Bairro Gameleira,  no

Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.801/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Agricultura

Familiar – Appra –, com sede no Município de Almenara.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.801/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar – Appra –, com

sede no Município de Almenara.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  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.  35,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, juridicamente constituída, com registro no Conselho

Nacional de Assistência Social e sede no Município de Almenara.

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 2.801/2012 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  dos  Pequenos

Produtores  Rurais  da  Agricultura  Familiar  de  Almenara  –  Appra  –,  com  sede  no

Município de Almenara.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.804/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Santa Terezinha, com sede no Município de

Timóteo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  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 2.804/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Santa Terezinha, com sede no Município de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados  e  assessores  não  são

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e sediada no Município de

Timóteo.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.804/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.825/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa da Criança de Delfinópolis, com sede no Município de

Delfinópolis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.925/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa da Criança de Delfinópolis, 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, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 32 prevê que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.825/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.826/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pescadores de Passos, com sede no Município de

Passos.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.826/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pescadores de Passos, com sede no Município de Passos.

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.  42,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida;  e,  no  art.  43,  que  seus  Diretores  e  Conselheiros  não são

remunerados.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
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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 2.826/2012 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  dos  Pescadores de

Passos e Região, com sede no Município de Passos.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.854/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra, com sede no Município

de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2012  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 2.854/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra, com sede no Município de Piumhi.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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 art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  e

equivalentes  não  serão  remunerados;  e  no  inciso  III,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, dotada

de  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,

preferencialmente  vinculada à  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo  e  sediada  no

Município de Piumhi, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.854/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno Siqueira,  relator  –  Glaycon Franco –  Luiz

Henrique – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 182/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual  de ensino fundamental  e médio  localizada no Município  de  Jenipapo de

Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.858/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Antônio Ramalho de Mota à escola estadual de ensino fundamental e médio
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localizada na comunidade de Santo Antônio do Bolas, no Município de Jenipapo de

Minas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.858/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Glaycon Franco -  André Quintão  -  Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.856/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 180/2012, 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 Antônio Carlos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  2.856/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Antônio Carlos o

imóvel constituído pela área de 400m², situado na Rua Sílvio Frizone, nº 43, Distrito

de Dr. Sá Fortes, e registrado sob o nº 9.314, a fls. 52 do Livro 3, no Cartório do 1º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

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 estabelece que o

bem será utilizado para a instalação de uma unidade básica de saúde, em benefício

da comunidade local.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  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 igual prazo de cinco anos, o
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donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município  de  Antônio  Carlos  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel

conforme estabelecido nessa autorização.

Por  cumprir  as exigências  legais para a transferência de domínio de patrimônio

público, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.856/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Glaycon Franco -  André

Quintão - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Questões  de  ordem  -  Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.950  a  2.957/2012  -

Requerimentos  nºs  2.631  a  2.651/2012  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Bonifácio Mourão, Tiago Ulisses, Rogério Correia (2), Sávio Souza Cruz

(2) e Sargento Rodrigues - Palavras do Sr. Presidente - Interrupção e reabertura dos

trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

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

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h4min,  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 Carlin  Moura, 2º-Secretário  “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para

parabenizar  a TV Alterosa,  que completa hoje 50 anos.  Essa emissora tem dado

grande contribuição ao nosso Estado e se expandido por todas as Minas Gerais. Com

toda certeza, ao completar 50 anos, deixa também registrado na história um tempo de

atuação  que  certamente  tem  projetado  Minas  Gerais  no  cenário  nacional.  Como

veículo de informação que é, não podendo também ser diferente, tem compromisso

com a verdade e os interesses de Minas Gerais. Ao completar 50 anos e ao receber

tantas  homenagens  no  dia  de  hoje,  esta  Casa  certamente  também pode  prestar

homenagem à TV Alterosa. Ao fazer aqui essa referência, quero crer que os outros 76

Deputados e Deputadas da Casa têm o mesmo pensamento, sentimento e respeito

deste Deputado por esse grande veículo de comunicação que é a nossa querida TV

Alterosa, que, como todos sabem, é retransmissora em nosso Estado do SBT. Ficam

aqui,  então,  os  parabéns  deste  parlamentar  e  os  nossos  agradecimentos  a  essa

grande rede de TV que tanto orgulha a nós,  mineiros.  Sr.  Presidente,  permita-me

fazer  uma correção,  porque  fui  injusto  na  minha  fala  ao  não  citar  a  importante

comemoração que se faz nesta tarde nesta Casa, que são os 40 anos do Palácio da

Inconfidência, como muito bem lembrado pelo Deputado Rogério Correia. Foi um ato

falho meu, pois fiz menção à TV Alterosa pelos seus 50 anos e não falei deste que é

também um evento marcante e muito importante para todos nós nesta Casa e, com

toda a certeza, para o povo de Minas Gerais. Parabenizo esta Casa e o Palácio da

Inconfidência, que completa 40 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva – Sr. Presidente, em nome do Sul de Minas e da
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Bancada  do  PSDB,  faço  também  minhas  as  palavras  que  o  Deputado  Vanderlei

Miranda  proferiu  quanto  ao  aniversário  da  TV  Alterosa,  meio  de  comunicação

importante deste país e deste Estado, que, sem dúvida nenhuma, é orgulho de todos

os mineiros. Quero ratificar a nossa saudação e respeito a todos os que trabalham na

TV  Alterosa,  sua  equipe  de  jornalismo,  enfim,  sua  Presidência  e  diretoria,

demonstrando assim o apreço e respeito do povo mineiro por esse importante meio

de comunicação. Portanto, em nome do Sul de Minas, fica aqui a nossa satisfação de

poder compartilhar dessa importante data da TV Alterosa. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, faço também eco às palavras dos

Deputados Vanderlei Miranda e Dalmo Ribeiro Silva e cumprimento a TV Alterosa.

Além de cumprimentar a TV Alterosa pelo trabalho que realiza nos seus 50 anos,

quero aproveitar para dizer que haverá agora uma homenagem à própria Assembleia

Legislativa  e  informar  aos  Deputados  e  à  população  de  Minas  que,  após  essa

solenidade, haverá uma reunião na Comissão de Esporte, solicitada por mim e pelo

Deputado Gustavo Valadares,  para discutirmos o gerenciamento do Mineirão e do

Independência. Sei que esse assunto é apaixonante para todas as Minas Gerais e as

torcidas.  Procuramos  promover  essa  discussão  para  tornar  claro  qual  será  o

mecanismo que terão os times de futebol em um e outro estádio, qual foi o custo

dessas obras no seu conjunto, como o Estado de Minas Gerais repassa isso para o

consórcio e este para os clubes e quais garantias tem o torcedor. Será uma reunião

importante,  portanto  estendo  o  convite,  além  dos  Deputados,  aos  nossos

telespectadores da TV Assembleia e à população de Minas Gerais como um todo.

Muito obrigado.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

- O ofício recebido nesta reunião foi publicado na edição anterior.

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 2.950/2012

Altera a Lei n° 14.941, de 29 dezembro de 2003, que  dispõe sobre o Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 14 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a viger com

a seguinte redação:

“Art. 14 - O ITCD será recolhido mediante documento de arrecadação instituído por

resolução  do  Secretário  de  Estado  de  Fazenda,  em  estabelecimento  bancário

autorizado a receber o tributo, observado o disposto no art. 17 desta lei.

§  1º  -  O  contribuinte  conservará  em  seu  poder,  pelo  prazo  decadencial,  para

exibição ao Fisco, os documentos de arrecadação do imposto.

§  2º  -  O  ITCD  será  recolhido  mediante  alvará  judicial  e  será  descontado  do

montante  dos  bens  deixados  em  espécie  pertencentes  ao  espólio  em  virtude  de

sucessão legítima ou testamentária ou de doação.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Carlos Henrique

Justificação:  Esta  proposição de lei  visa  aumentar  a  arrecadação do Estado no

sentido de possibilitar aos herdeiros a quitação do ITCD por meio de desconto nos

valores em espécie dos espólios. Isso corrigirá a dificuldade que muitos herdeiros têm

de receber seus quinhões de herança por falta de condições financeiras de quitar o

ITCD  e  de  posteriormente  homologá-los  para  efeito  de  recebimento  e  posterior

expedição de formal de partilha. A ideia central é a de possibilitar o pagamento com

os próprios recursos a serem recebidos dos espólios sem onerar aqueles que vão

receber  seus  quinhões  em  virtude  de  sucessão  legítima  ou  testamentária  ou  de

doação.

- 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 2.951/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Promoção  Artística,  Cultural  e  de
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Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - Ipacdemg -, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Promoção  Artística,

Cultural e de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - Ipacdemg -, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Elismar Prado

Justificação: O Instituto de Promoção Artística, Cultural e de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais - Ipacdemg - é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos e de duração por tempo indeterminado, fundada em 28/5/2007.

Tem por finalidade específica a prestação de serviços na área de assistência social,

realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da

assistência social; desenvolver atividades que promovam os valores humanos, defesa

da família, da infância, da maternidade, dos adolescentes, dos jovens e dos idosos,

da  sociedade  em  todos  os  níveis,  pricipalmente  na  área  da  educação

profissionalizante, em todos os setores e lugares, seja na área urbana ou rural com

abrangência  territorial  no  Estado  de Minas  Gerais,  com  dignidade e  respeito  aos

direitos essenciais.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  reconhecidamente  idôneas  e  não

recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Em face dos relevantes serviços prestados pela instituição ao Município de Teófilo

Otôni, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.952/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados Animais - Arca -,

com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados

Animais - Arca -, com sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Luiz Henrique

Justificação:  A Associação  de  Resgate  e  Cuidados  Animais  -  Arca  -  tem como

objetivos  promover  campanhas  educativas,  palestras  e  cursos  visando  a

conscientização  da  população  para  a  posse  responsável  e  a  necessidade  de

esterilização de animais, recolher e dar assistência a animais abandonados, vítimas

de crueldade, abuso ou maus-tratos e desenvolver campanhas a fim de propagar a

filosofia de amor e respeito a esses animais.

Além disso,  a  Arca  cria  e  mantém  os animais  resgatados  até  que  possam  ser

adotados  em  definitivo  e  promove  a  dignidade  desses  animais,  dando-lhes  a

oportunidade de um lar e uma adoção responsável.

- 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 2.953/2012

Dá denominação de José Nepomuceno da Silva a AMG-1230, que liga a BR-381 ao

Município de Taquaraçu de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Nepomuceno da Silva a AMG-1230, que liga a BR-

381 ao Município de Taquaraçu de Minas.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação:  José  Nepomuceno  da  Silva  nasceu  em  Taquaraçu  de  Minas,  em
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5/8/40.  Formou-se  na  Faculdade  Mineira  de  Direito,  atual  Pontifícia  Universidade

Católica de Minas Gerais, em 1970. Concluiu pós-graduação em direito de empresa

cinco anos depois, e em direito público em 1998. Tornou-se mestre na área em 2002

pela Universidade de Franca (SP).

Ingressou na magistratura em Ouro Branco, em 1982.  Dois  anos mais  tarde foi

promovido para a Comarca de Caeté, onde trabalhou até 1987. Em seguida foi para

Ouro Preto e, em 1989, assumiu o cargo de Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível de

Belo Horizonte. Em 1996 foi promovido para o Tribunal de Alçada de Minas Gerais.

Nepomuceno  foi  ainda  professor  de  direito  eleitoral  e  direito  ambiental  na

Universidade de Itaúna. Deu aulas também de direito eleitoral, para pós-graduação,

no Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, além de palestras na mesma área para

magistrados recém-nomeados na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes,

do TJMG. É autor do livro “As alianças e coligações partidárias”.

Enumeramos outros  itens de  seu currículo:  bacharel  em Direito  pela  Faculdade

Mineira de Direito (atual PUC Minas) – 1970; pós-graduado em Direito de Empresa

(PUC Minas) – 1975; pós-graduado em Direito Público (TAMG/convênio com a PUC

Minas) – 1998; mestre em Direito Público (Unifran) - 2002.

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de 12/5/2003 a

16/7/2010.  Ingressou  na  Magistratura  em  Ouro  Branco,  de  1982  a  1984.  Foi

promovido  por  merecimento  para  a  Comarca  de  Caeté  –  1984  a  1987;  para  a

Comarca de Ouro Preto – 1987 a 1989; para a Comarca de Belo Horizonte, onde foi

Juiz de Direito Titular  da 5ª  Vara Cível  – 1989.  Foi promovido para o Tribunal  de

Alçada de Minas Gerais - 1996.

No magistério, lecionou Direito Eleitoral na Universidade de Itaúna, a partir de 1994,

e  Direito  Ambiental,  a  partir  de  2003;  na  Escola  Judicial  Desembargador  Edésio

Fernandes,  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  proferiu  palestras  de  direito

eleitoral a magistrados recém-nomeados - 1995 a 1998; no Instituto Cultural Newton

Paiva Ferreira, proferiu aulas na pós-graduação de Direito Eleitoral – 2002; no Curso

Avançado de Direito da Universidade Gama Filho - Unidade MG, proferiu aulas de

pós-graduação em Direito Eleitoral; no Instituto de Direito Municipal, proferiu aulas de

pós-graduação em Direito Eleitoral – 2003; no Curso A. Carvalho, proferiu palestras
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de direito eleitoral.

Publicou o livro “As Alianças e Coligações Partidárias”, Editora Del Rey – 2003; e os

artigos: “A competência para julgamento no caso do art. 24 da LC 64/1990” - Revista

TRE,  nº  1;  “Inelegibilidades”  -  Revista  TRE,  nº  2;  “Ação  de  despejo  por  falta  de

pagamento - Possibilidade e condições de acionamento também do fiador" - Boletim

nº 1 - Escola Superior de Advocacia da OAB/MG, jan/mar – 1998; “Responsabilidade

civil e o dano moral” - Revista nº 5 - Instituto dos Advogados de Minas Gerais – 1999;

“Acidente  do  trabalho  -  (CF,  114)  -  A questão da competência”  -  Revista  nº  64  -

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - jul/dez – 2001; “Sobre a competência

jurisdicional  na  solução  dos  litígios  internos  das  divisões  dos  partidos  políticos

brasileiros” - Revista nº 9 - Doutrina e Jurisprudência - Tribunal Regional Eleitoral de

Minas Gerais – out/2001; “Sobre abusos na propaganda política" - Revista Jurídica -

Universidade de Franca - São Paulo, Ano 5, nº 8, p. 88/91 – 2002; “Soberania popular

- Exortação ao voto constituinte e a ação popular" - Revista de Direito Municipal -

abr/jun/2004.

- 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 2.954/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Veteranos  Esportistas  de

Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Veteranos Esportistas

de Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Comunitária dos Veteranos Esportistas de Caetanópolis,

com sede no Município de Caetanópolis, é uma 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,
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sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, e 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 aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

Dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos,

assim considerado o  procedimento participativo em que se pactua proposta quanto

aos direitos de uso múltiplo das águas entre os usuários de um sistema hídrico em

conflito.

Parágrafo único – A proposta de outorga coletiva de direito  de uso de recursos

hídricos  poderá  ser  apresentada  por  pessoa  jurídica  criada  e  composta  pelos

usuários interessados, sendo a ela deferida a outorga coletiva.

Art. 2º – No caso de sub-bacia previamente demarcada como “área de conflito” pelo

poder público, será adotada a alocação negociada do uso de recursos hídricos.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, define-se como área de conflito a sub-bacia

em que for constatado tecnicamente que a demanda pelo uso de recursos hídricos é

superior à vazão ou ao volume disponível para a outorga de direito de uso.

Art. 3º – A outorga coletiva levará em conta a necessidade de se preservar o uso

múltiplo  e  racional  das  águas,  considerando-se  a  variação  sazonal  de  sua

disponibilidade natural.

Art. 4º – A compensação relativa a investimentos de usuários para a regularização

da disponibilidade de recursos hídricos poderá ser pactuada com o poder público

utilizando-se de ajuste compensatório da cobrança pelo uso de recursos hídricos e da
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outorga de direitos do uso de recursos hídricos.

Art.  5º  -  Para os fins da legislação pertinente, entendem-se como obras de uso

múltiplo dos recursos hídricos a implantação, a manutenção e a modernização de

infraestruturas de reservação e a distribuição de águas com o objetivo de incrementar

sua disponibilidade para fins econômicos e sociais dos vários usuários, bem como

para a manutenção dos sistemas ecológicos.

Parágrafo único – Entre as obras de uso múltiplo, incluem-se:

I – barramentos e seus respectivos reservatórios;

II – transposição de bacias;

III – infraestruturas de reúso das águas;

IV – perímetros de irrigação;

VI  –  demais  infraestruturas  coletivas  que  beneficiem  mais  de  um  usuário  de

recursos hídricos.

Art.  6º  –  O  rateio  dos  custos  inerentes  às  obras  de  uso  múltiplo  de  recursos

hídricos, de interesse comum ou coletivo, será firmado por meio de termo de rateio, o

qual  especificará  as  obrigações  dos  usuários  beneficiários  e  as  sanções  a  eles

aplicados nos casos de inadimplência ou descumprimento dos deveres acordados.

Parágrafo  único  –  Entre  as  obrigações  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,

incluem-se:

I - o rateio dos custos de implantação, manutenção e modernização dos serviços e

infraestruturas coletivos; e

II - a fixação de sanções administrativas por inadimplência ou descumprimento dos

deveres acordados no termo de rateio, de acordo com a gravidade da infração, as

quais compreenderão os casos de:

a – advertência;

b – multa em percentual previamente definido;

c – suspensão da outorga do direito de uso dos recursos hídricos e do acesso aos

serviços e infraestruturas coletivos; e

d – rescisão unilateral do termo de rateio.

Art.  7º – Fica o Estado autorizado a celebrar,  em consonância com a legislação

aplicável, parceria público-privada para fins de realização de obras de uso múltiplo
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das águas.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Este projeto de lei  tem como principal  objetivo disciplinar a outorga

coletiva de uso de recursos hídricos em consonância com as propostas do Plano

Diretor de Agricultura Irrigada de Minas Gerais – PAI-MG.

Em  agosto  de  2009,  o  Ministério  da  Integração  Nacional  instituiu  o  Fórum

Permanente de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, que elegeu como uma de

suas mais importantes estratégias de atuação a elaboração e a implantação do PAI-

MG  como  experiência  piloto  para  subsidiar  os  demais  Estados  e  a  União  na

construção do plano diretor nacional de recursos hídricos. À Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento coube prestar a coordenação necessária para

a realização do PAI-MG.

Entre as propostas do PAI-MG, destaca-se a normatização da outorga coletiva e de

alocação negociada da água.  Atualmente,  esse mecanismo de gestão da água é

utilizado pela Agência Nacional  de Águas e pelos órgãos de recursos hídricos de

diversos  Estados,  inclusive  pelo  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  –  Igam.

Todavia, conforme apontam o PAI-MG e o Plano Estadual de Recursos Hídricos –

PERH – de 2011, constatou-se a necessidade de disciplinar a outorga coletiva em lei.

Por meio dessa ferramenta, o Estado estimula o fortalecimento de um ambiente de

diálogo  entre  os  usuários,  como  forma  de  se  resolverem  ou  se  evitarem  os

indesejáveis conflitos gerados em decorrência do uso da água.

Conceitualmente,  a  alocação negociada da água consiste  em um procedimento

participativo para a resolução de conflitos pelo uso da água. Nesse procedimento, os

acordos  são  construídos  por  metodologias  participativas,  inovando  quanto  aos

tradicionais  instrumentos de  comando e controle largamente utilizados pelo  poder

público.

O projeto também tem por objetivo disciplinar a realização de ajustes na outorga e

na cobrança pelo uso da água, de modo que os usuários sejam estimulados a investir

em ações de regularização da disponibilidade de recursos hídricos, seja no contexto
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da alocação negociada da água, seja em outros momentos em que tais acordos se

tornarem convenientes.

Outro tema tratado no projeto diz respeito à implementação da outorga sazonal.

Nessa  modalidade de outorga,  os  critérios  de  vazão  mínima passam a variar  de

acordo com o mês: nos meses mais chuvosos, é possível retirar mais água dos rios.

Trata-se de matéria que foi identificada como importante tanto pelo PAI-MG quanto

pelo PERH de 2011.

Porque  o  PAI-MG  salienta  a  necessidade  de  realização  de  parcerias  público-

privadas – PPPs – no contexto da agricultura irrigada, sobretudo no âmbito das obras

de  uso  múltiplo  da  água,  tema  objeto  de  preocupação  dos  parlamentares  e  do

governo federal,  conforme se depreende do Projeto de Lei nº 6.381, de 2005, do

Senado  Federal,  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Irrigação,  tal  assunto

também é contemplado pelo projeto de nossa autoria.

Um  exemplo  de  obra  de  uso  múltiplo  seria  um  reservatório  que  gere  energia

elétrica,  possibilite  navegação  e  aquicultura,  regularize  a  vazão  dos  rios  e  ainda

forneça  água  para  diversos  usos  consuntivos,  como irrigação,  dessedentação  de

animais e abastecimento público.

Na  proposição,  procuramos  disciplinar  com  maior  nível  de  detalhe  o  rateio  de

custos e encargos decorrentes da realização de obras de uso múltiplo das águas, de

fundamental  importância  para  a  gestão  dos  recursos.  A esse  propósito,  cumpre

ressaltar que o PAI-MG identificou que a falta de interesse da iniciativa privada em

PPPs para perímetros irrigados se deve à dificuldade de impor sanções aos usuários

que não cumprem o compromisso de arcar com os custos relacionados aos serviços

e obras de infraestrutura coletivos.

Como se sabe, a agricultura irrigada tem sido palco de discussões nesta Casa há

muito  tempo,  principalmente  no  âmbito  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial.  No  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,

realizado no primeiro semestre de 2011, a agricultura irrigada foi eleita como uma das

preocupações  dos  produtores  rurais.  Estamos  convencidos  de  que  devemos

aprofundar  essa discussão.  Por  isso  apresentamos este  projeto  de  lei,  para  cuja

aprovação pedimos o apoio dos colegas desta Casa.
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-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.956/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Amigos  da  Terceira  Idade  de

Teixeiras – Aatit –, com sede no Município de Teixeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos da Terceira

Idade de Teixeiras – Aatit –, com sede no Município de Teixeiras.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

Fred Costa

Justificação:  A Associação dos Amigos da  Terceira Idade de Teixeiras – Aatit  –,

sediada no Município de Teixeiras e fundada em 7/2/2009, é uma entidade filantrópica

com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

No cumprimento de suas finalidades estatutárias e sociais, essa entidade está em

pleno e regular funcionamento há mais de três anos, buscando incrementar o bem-

estar social e melhorar o relacionamento interpessoal de seus associados. Entre suas

atividades estão a promoção do congraçamento entre os associados, a realização de

passeios e excursões, a obtenção de donativos para manutenção da entidade, bem

como a busca do desenvolvimento da comunidade na qual está inserida.

A concessão do título declaratório  de utilidade pública é de grande valia  para a

entidade  em  questão,  pois  lhe  possibilita  formar  parcerias  com  órgãos  públicos

estaduais e viabiliza a ampliação de seu trabalho, além de possibilitar a concretização

de projetos na comunidade e no Município de Teixeiras.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto,

que  julgamos  necessário  para  o  desenvolvimento  das  atividades  desempenhadas

pela entidade.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.957/2012

Dispõe sobre o direito do cidadão de confirmar a emissão de atestados e laudos

periciais produzidos por médicos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurado  a  todo  cidadão  o  direito  de  confirmar  a  emissão  de

atestados e laudos periciais produzidos por médicos no Estado por meio do “site” da

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Parágrafo único - A consulta a que se refere o “caput” não implica a disponibilização

do atestado ou laudo pericial, mas tão somente a informação sobre a emissão dos

documentos.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde deverá manter cadastro atualizado dos

médicos que atuam no Estado.

Art.  3º  -  Para  cumprimento  desta  lei,  os  médicos  do Estado ficam obrigados a

registrar os atestados e laudos por eles emitidos no “site” da Secretaria de Estado de

Saúde.

Parágrafo  único  -  Cada  atestado  ou  laudo  pericial  cadastrados  receberão  uma

numeração específica, que deverá constar do documento impresso, como um selo de

autenticidade e para fins de consulta.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação: Este projeto pretende reduzir os índices de falsificações de atestados e

laudos médicos. De acordo com a proposta, os atestados emitidos pelos médicos do

Estado serão cadastrados no “site” da Secretaria de Estado de Saúde e receberão

um número de identificação. Com isso, o cidadão poderá acessar a numeração e

verificar  a  autenticidade  do  documento.  Recentemente,  conforme  noticiado,  “um

homem foi preso com atestados e o carimbo falsificado de um médico em Contagem.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e, ao chegar na

casa do suspeito  foi  surpreendida  pelo  material  encontrado.  Segundo  o Sargento
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Paulo Sérgio Coelho, da 39ª Companhia do 18º Batalhão da PM, foram encontrados

com  o  homem  33  folhas  de  atestados  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Contagem.  Também  foi  apreendido  o  carimbo  de  um  médico.  De  acordo  com  o

Sargento, tudo indica que o carimbo é falsificado.”

Em Mariana, neste ano, foram apreendidos 21 atestados falsos, emitidos em nome

de  um  único  médico,  durante  o  período  em  que  se  encontrava  fora  do  País,

demonstrando  a  evidência  da  falsificação.  Conforme  divulgado  pela  mídia,  os

atestados continham os carimbos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital

Monsenhor Horta e foram retidos por supostas falsificações.

Com  efeito,  poderíamos  citar  dezenas  de  notícias  envolvendo  falsificações  de

atestados  e  laudos  médicos,  e  são  comuns  anúncios  em  jornais  e  cartazes

oferecendo esses documentos.

Outro exemplo de conduta ilícita é a apresentação de atestado médico de origem

duvidosa ou com indícios de falsificação, apresentados por empregados, com o intuito

de evitar descontos em seus salários.

É o nosso entendimento que o presente projeto irá contribuir grandemente para o

combate às fraudes, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares à sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº 2.631/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Mineira do Sul pelos 58 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.632/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais pela posse

de sua nova diretoria. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.633/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Universidade Federal de Lavras pelos 18 anos de sua

criação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.634/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte pela

inauguração da Unidade de Oncologia Pediátrica Dr. Eduardo Nascimento.

Nº 2.635/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Sara Albuquerque Costa pela coordenação da

Campanha McDia Feliz, realizada em unidades da rede McDonalds no Estado, que

gerou recursos para a implantação, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Belo

Horizonte, da Unidade de Oncologia Pediátrica Dr. Eduardo Nascimento.

Nº 2.636/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Instituto Ronald McDonald pela viabilização da implantação

da Unidade de Oncologia  Pediátrica Dr.  Eduardo  Nascimento,  da  Santa  Casa de

Misericórdia de Belo Horizonte, mediante a destinação de recursos arrecadados com

a venda do sanduíche Big Mac em restaurantes da rede McDonalds no Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 2.637/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Nilson Reis por sua posse no cargo de Vice-Presidente do

Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Nº 2.638/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Ricardo Gomes Aranha por sua posse na Presidência

do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.639/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a nova diretoria do Sindicato dos Professores de Minas

Gerais. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.640/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a instalação de

banheiros  químicos  na  Praça  da  Liberdade,  incluindo-se  sanitários  adaptados  às

pessoas com deficiência. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.641/2012,  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Instituto de Terras  do  Estado de Minas Gerais  denúncia do Sr.

Wagner  Luiz Macencini  e  pedido de providências  para que o órgão se manifeste

sobre os fatos narrados e indique as providências cabíveis.

Nº  2.642/2012,  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Governador  do  Estado pedido  de  informações sobre os  atos  do

Poder Executivo objetivando resolver a dívida pública do Estado com a União.

Nº 2.643/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos

anais desta Casa da entrevista de Luis Flávio Sapori intitulada "Gestão política se

sobrepõe à técnica e expõe Minas à crise na segurança", publicada no jornal "Hoje

em Dia" de 5/3/2012.

Nº 2.644/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos

anais desta Casa dos dados apresentados pela Coordenadora do Sind-UTE na 4ª

Reunião Ordinária desta Comissão.

Nº 2.645/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos

anais desta Casa do artigo "Coragem e determinação", de Luiz Tito, sobre a crise na

área de segurança pública do Estado, publicado no do jornal "O Tempo" de 5/3/2012.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  2.646/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Cemig pedido de informações sobre a denúncia, apresentada pelo Sindieletro-MG, da

não abertura de comunicação de acidente de trabalho após acidente fatal envolvendo

o trabalhador terceirizado Osmar Vieira da Silva, da Engelminas, em 22/11/2011. (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Elismar Prado.

Anexe-se ao Requerimento n° 2.371/2012.)

Nº  2.647/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  a  relação

nominal  dos  contribuintes  beneficiados  com  os  regimes  especiais  de  tributação

encaminhados a esta Casa pelo Governador do Estado, por meio das Mensagens nºs

99 a 102/2011, atendendo a dispositivo da Lei nº 6.673, de 1975.

Nº  2.648/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal  de Contas pedido de informações sobre os  gastos  com

publicidade  institucional  nos  últimos  cinco  anos  feitos  pelos  Poderes  Judiciário,

Legislativo e Executivo, inclusive os gastos feitos pelas entidades da administração

indireta, com as especificações que menciona.

Nº  2.649/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Emater-MG pedido  de  informações  sobre  as  atividades  de  apoio



688
____________________________________________________________________________

produtivo aos assentamentos de reforma agrária do Norte de Minas, tendo em vista

relatos apresentados à Comissão, durante audiência pública, de descontinuidade na

oferta do mencionado apoio.

Nº  2.650/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Política  Urbana  pedido  de  informações  sobre  o

fornecimento de água em assentamentos rurais no Município de Janaúba, uma vez

que foram feitos relatos, durante audiência pública da Comissão, sobre a ocorrência

de  alto  teor  de  sedimentos  na  água  que abastece alguns  assentamentos,  o  que

acarreta impacto negativo na produtividade agrícola.

Nº  2.651/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Comarca de Manga pedido de informações sobre eventuais estudos

desenvolvidos  para  a  caracterização  socioeconômica  das  famílias  residentes  em

assentamentos de reforma agrária ou envolvidas em processos de reintegração de

posse, conforme mencionado em audiência pública realizada por essa Comissão. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  dos  Deputados  Bonifácio

Mourão,  Tiago  Ulisses,  Rogério  Correia  (2),  Sávio  Souza  Cruz  (2)  e  Sargento

Rodrigues.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa  ao  Plenário  que  foram  recebidas  e  despachadas,  nesta

reunião,  comunicações  de  Líderes  de  blocos  e  bancadas,  indicando  a  nova

composição das comissões permanentes desta Casa.

- O teor das referidas comunicações foi publicado na edição anterior.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  comemorar  os  40  anos  da

inauguração do Palácio da Inconfidência.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos
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ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos do edital

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

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

se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. João Carlos Ribeiro de Navarro - Entrega de placas - Palavras do Sr.

Antônio Geraldo Pinto - Apresentação musical - Palavras do Governador do Estado.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  locutor  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  a  comemorar  os  40  anos  da

inauguração do Palácio da Inconfidência.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Alberto Pinto

Coelho,  Governador  do Estado em exercício;  Célio  Pacheco,  representando o ex-

Governador  do  Estado,  Rondon  Pacheco;  e  João Carlos  Ribeiro  de  Navarro,  ex-

Presidente  desta  Casa;  a  Exma.  Sra.  Diana  de  Vasconcelos  Faria  Tavares,

representando o ex-Presidente desta Casa, Expedito de Faria Tavares; os Exmos.

Srs.  Fernando Miranda de Andrade Goulart,  representando o  ex-Presidente  desta

Casa, Walthon de Andrade Goulart; e Antônio Geraldo Pinto, ex-Diretor-Geral desta

Casa; a Exma. Sra. Lydice Salles Rezende da Fonseca, representando o ex-Diretor-

Geral  desta  Casa,  José Ênio  Moura  Rezende;  e  os  Exmos.  Srs.  Benedicto  Júlio

Valladares, engenheiro responsável pela obra do Palácio da Inconfidência; e Pawel

Martyn Liberman, responsável pelo projeto arquitetônico do Palácio.
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Justificamos  a  ausência  de  um  dos  homenageados,  Sr.  Sérgio  Rodrigues,

“designer” de parte do mobiliário tombado do Palácio da Inconfidência, que não pôde

fazer-se presente, impossibilitado em razão de problemas de saúde na família.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado pelo Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Rodrigo Garcia,

acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Permitam-me, em nome do Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador em exercício do

Estado de Minas  Gerais,  e  em nome do Sr.  Célio  Pacheco,  representando o  Sr.

Rondon  Pacheco,  ex-Governador  do  Estado,  saudar  e  cumprimentar,  de  forma

afetuosa, as senhoras e os senhores integrantes da Mesa; senhoras e senhores aqui

presentes;  ex-Presidentes; ex-Deputados;  Deputados;  imprensa,  sempre atuante e

presente; e este lindo coral que,  mais  uma vez,  canta e encanta.  Quero também

abraçar carinhosamente todos os servidores desta Casa de Minas.

Os 40 anos de instalação deste Palácio da Inconfidência que hoje comemoramos

simbolizam décadas de trabalho legislativo desenvolvido em suas dependências, sob

o entorno de uma praça que se abre sempre como livre palco das manifestações

populares e da vida democrática.

Em  seu  pronunciamento  à  época,  o  Governador  Rondon  Pacheco,  irmão  do

estimado  ex-Parlamentar  Mário  Pacheco,  afirmou  que  esta  nova  sede  do  Poder

Legislativo  representava  um  marco  de  evolução  política  pelo  seu  ajuste  à

modernidade e por se constituir em notável símbolo de desenvolvimento.

Por sua vez, o então Presidente da Casa, Expedito de Faria Tavares, antevia que “o

cenário  onde  iremos  legislar  não  será  palco  de  discórdias  irreversíveis,  nem  de

pronunciamentos  subalternos  que  possam  amesquinhar  o  poder.  Ele  será,  sim,

cenário de debates serenos em que todos se harmonizem pela causa superior de

Minas e do Brasil, pelo diálogo, através do qual se fortalece o regime democrático”.

Então  Líder  da  Maioria  e  também  ex-Presidente  da  Casa,  quando  lutou  pela

construção do Palácio da Inconfidência, o Deputado Bonifácio Andrada, discursando
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na  mesma  ocasião,  salientou  na  edificação  “a  moldura  empolgante  de  seus

contornos”  e  a  “suntuosidade  simples  de  seu  interior”,  pela  “amplitude  de  salas,

salões e corredores”.

O seu reconhecimento na condição de monumento histórico, com seu tombamento

aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo  do  Patrimônio  Cultural  de  Belo  Horizonte,

transforma  o  Palácio  da  Inconfidência  em  bem  público  permanente  de  todos  os

mineiros. Afinal, como já fez notar o historiador francês Lucien Febvre, a história se

faz não só com palavras e signos, mas também “com paisagens e telhas”, como os

conjuntos arquitetônicos de Ouro Preto e Brasília se constituem hoje em monumentos

mundiais e patrimônios culturais da humanidade.

Neste lugar em que hoje nos reunimos, a história se fez presente, por exemplo, no

transcurso  da  Assembleia  Constituinte,  que  nos  deu  a  Carta  Estadual,  sob  a

Presidência de nosso tão estimado Kemil Kumaira, que há poucos dias se despediu

de nós.

Neste  lugar,  o  Poder  Legislativo  vem-se  aproximando  cada  vez  mais  do  povo,

chamado a participar de nossas atividades de uma forma decisiva, sendo ouvido em

grandes  e  constantes  eventos  institucionais  e  atuando  na  formulação  de  nossas

políticas públicas.

Neste lugar, cujo próprio nome evoca a Inconfidência e o sentimento da liberdade, a

democracia que corre na veia dos mineiros vem se aprimorando, na busca de uma

prosperidade que só tem sentido com uma melhor distribuição de renda e com a

retirada de quase 1 milhão de pessoas da situação de pobreza extrema.

Deputadas  e  Deputados,  neste  lugar,  luta-se  diariamente  pela  grande

transformação social constituída pela ampliação dos direitos de todos os mineiros a

uma plena  cidadania,  que  permita  o  acesso  aos  bens  de  consumo,  à  saúde,  à

educação  e  também à cultura.  Confiamos  que  amanhã  as  lutas  de  hoje  estarão

consagradas com autênticas conquistas nas páginas da história futura.

Senhoras, senhores, nobres colegas Deputados, a vida nos ensina que todo ser é a

sucessão de outros seres que já viveram; cumpre, pois, nesta hora, relembrar a vida

e a obra de todos os Parlamentares que aqui se desdobraram a serviço de Minas e

de todos os mineiros. Vamos fazê-lo, citando o nome de todos aqueles que, nesses
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40 anos,  presidiram esta Casa: Expedito de Faria Tavares, Rafael  Nunes Coelho,

João Ferraz,  Antônio Dias, João Navarro,  José Santana de Vasconcelos, Genésio

Bernardino,  Dalton  Canabrava,  Neif  Jabur,  Kemil  Kumaira,  Romeu  Queiroz,  José

Ferraz,  Agostinho  Patrús,  Anderson  Adauto,  Antônio  Júlio,  Mauri  Torres  e  Doutor

Viana.

O último, senhoras e senhores, a ocupar nossa galeria de ex-Presidentes e a quem

tenho a elevada honra de suceder é um expoente político que enaltece os valores

democráticos  e  republicanos  de  Minas  Gerais,  sobretudo  com  sua  extraordinária

capacidade de interlocução e articulação. Essa sua reconhecida vocação de homem

público o guindou, nas últimas eleições, ao prestigioso cargo de Vice-Governador de

Minas Gerais. Nessa alta função do Estado, nosso caro ex-Presidente Alberto Pinto

Coelho tem atuado reiteradas vezes com esse saber sábio, de ciência feito, que o

exercício  legislativo  nos  ensina  a  desenvolver  no  nobre  campo  da  política  como

instrumento  do  poder  a  serviço  da  sociedade.  Posso  estender  a  todos  os  ex-

Presidentes desta Casa -  a todos os ex-Presidentes desta Casa -,  representando

naturalmente um Poder plural e exercido coletivamente, esses valores mais altos e

elevados  da  política  mineira.  Ela  se  manifesta  na  síntese  do  debate  altaneiro  e

civilizado, da decisão consensual e equilibrada, matizada pelo espírito de conciliação,

aberto sempre, sempre, ao diálogo construtivo.

Senhoras e senhores, hoje, depois de assinarmos convênio com o Arquivo Público

Mineiro  para  a  microfilmagem  e  a  digitalização  dos  documentos  da  Assembleia

Provincial,  decorrência de nossa atenção estratégica com a memória institucional,

estamos  também  lançando  o  catálogo  de bens  tombados  e,  na  sequência  desta

reunião,  inaugurando  a  exposição  Bens  Tombados  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas  Gerais.  O  catálogo  e  a  exposição  ressaltam  os  ambientes  internos  deste

prédio,  considerados  de  interesse  cultural,  incluindo  o  mobiliário,  que  temos

procurado  conservar,  por  ser  representativo  do  momento  inaugural  do  moderno

“design” brasileiro, que, ao usar nossa matéria-prima nativa, procurou dar uma nova e

autêntica feição às nossas moradias e locais de trabalho.

Muitos servidores participaram dessa jornada histórica trazendo a contribuição de

seu esforço, de seu entusiasmo e de seu amor. Eles dão testemunho dos primeiros
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tempos  da  Assembleia  na  Rua  Rodrigues  Caldas,  tendo  a  experiência  de,  pela

primeira vez, trabalhar num local especialmente construído para abrigar as atividades

legislativas.

Mas  algo  -  algo  muito  importante  e  fundamental  -  está  faltando  no  Palácio  da

Inconfidência, e seu tombamento não impede que isso seja concretizado. Refiro-me,

senhoras  e  senhores,  ao  projeto  original  deste  Palácio,  que  incluía  um  tributo  a

Tiradentes, herói de Minas e patrono da Pátria, sob a forma de escultura, ideia de

Pawel  Martyn e de seu colega Richard Kohn, até o momento não efetivada. Este

momento torna-se propício para que possamos presentear a Casa e todo o Estado de

Minas com uma obra de arte que evoque a figura de Joaquim José da Silva Xavier,

cujo  sacrifício  completa  220 anos  no próximo 21 de abril,  por  meio  de  concurso

público a ser realizado em breve por esta Casa. É evidente, senhoras e senhores,

que o Palácio da Inconfidência deve reverenciar em seu espaço o herói guiado pela

liberdade, pela justiça e pela coragem - essa coragem que deve inspirar o trabalho

dos representantes do povo, para que possamos resgatar da pobreza a nossa gente

e erradicar a miséria que, infelizmente, ainda subsiste em nosso solo.

Sigamos a lição do nosso conterrâneo universal João Guimarães Rosa: “A vida é

assim, esquenta e esfria, aperta e aí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que

ela quer da gente é coragem”.

Que a coragem libertária de Tiradentes ilumine o futuro de nossa Assembleia e de

sua belíssima sede.  Que todos nós,  que aqui  trabalhamos e viremos a  trabalhar,

tenhamos, além do destemor, a consciência de que o esquecimento conspira contra o

reconhecimento de nossa identidade como povo. A história e a memória, tornando-se

presentes,  renovam  a  vida  passada  e  conservam  para  gerações  futuras,  sob  as

bênçãos de Deus, o compromisso com nosso destino. O destino da fraternidade, o

destino da justiça social. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Convidamos  os presentes  a  assistir  a  um vídeo produzido  pela  TV

Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, Sr. João Carlos Ribeiro de Navarro, ex-Presidente da
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Assembleia Legislativa, que falará em nome dos ex-Presidentes da Casa.

Palavras do Sr. João Carlos Ribeiro de Navarro

Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador de Minas Gerais; Sr. Célio Pacheco,

representando  o  Sr.  Rondon  Pacheco,  ex-Governador  do  Estado;  Sra.  Diana  de

Vasconcelos  Faria  Tavares,  representando  o  Sr.  Expedito  de  Faria  Tavares,  ex-

Presidente desta Casa; Sr. Fernando Miranda de Andrade Goulart, representando o

Sr. Walton de Andrade Goulart, ex-Presidente desta Casa; Sr. Antônio Geraldo Pinto,

ex-Diretor-Geral da Assembleia Legislativa; Sra. Lydice Salles Rezende da Fonseca,

representando  o  Sr.  José  Ênio  Moura  Rezende,  ex-Diretor-Geral  desta  Casa;  Sr.

Benedicto  Júlio  Valladares,  engenheiro  responsável  pela  obra  do  Palácio  da

Inconfidência  -  quantos  anos,  hein,  Benedicto?  -;  Sr.  Pawel  Martyn  Liberman,

arquiteto responsável pelo projeto do Palácio da Inconfidência, boa tarde.

É  uma  honra  muito  grande  ter  sido  lembrado  pelo  Presidente  Deputado  Dinis

Pinheiro para participar,  falando algumas palavras, nesta solenidade comemorativa

dos 40 anos do Palácio da Inconfidência. Torna-se uma honra ainda maior falar em

nome dos  ex-Presidentes  desta  Casa.  Gostaria,  assim,  de  registrar  uma menção

especial àqueles que empreenderam grande esforço na construção deste prédio, os

Deputados Castro Pires, José Augusto Ferreira Filho, Pio Canedo, Walthon Goulart,

Jorge Vargas, Bonifácio de Andrada, Manoel Costa, Orlando Andrade, Homero Santos

e Expedito Tavares. Já neste prédio, fui Presidente durante a 9ª Legislatura, de 1979

a 1980, usufruindo as novas instalações - um espaço físico que pareceu enorme para

a época -, sobretudo diante das acanhadas instalações anteriores, como a da Praça

Afonso  Arinos  e  a  da  Rua  Tamoios.  Eleito  Deputado  Estadual  em  1958,  aqui

permaneci até 1986 e pude trabalhar tanto na Praça Afonso Arinos quanto na velha

Casa D'Itália, sendo, portanto, testemunha do quanto o novo prédio veio facilitar os

trabalhos  legislativos  e  melhorar  o  contato  entre  os  parlamentares,  o  povo  e  os

representantes dos outros poderes.

Sou também testemunha do incêndio que destruiu, em 1959, o antigo prédio na

Praça Afonso Arinos. Transcorria a 4ª Legislatura, e era então Presidente da Mesa o

Deputado José Augusto, e eu o 1º-Secretário. Ambos ajudamos a debelar as chamas
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utilizando baldes de água, pois não havia na época as condições de segurança hoje

exigidas pelo Corpo de Bombeiros.

No atual prédio, construído com os materiais mais modernos e segundo todas as

normas de proteção, não haveria também mais lugar para episódios de confronto em

Plenário  envolvendo  tiros,  chicotadas  e  ameaça  à  integridade  física  dos

parlamentares, tais como os que ficaram celebrizados em época anterior.

Tornando-se mais equipada para prestar seus serviços à sociedade, a Assembleia

Legislativa,  com  a  inauguração  de  suas  novas  dependências,  viu  coroados  os

esforços de Governadores como Israel Pinheiro e Rondon Pacheco, no momento em

que  a  Mesa  tinha  Expedito  Tavares  na  Presidência  e  Ronaldo  Canedo  na  1ª-

Secretaria.  Uma  sensação  coletiva  de  euforia,  sobretudo  dos  servidores,  mas

também dos parlamentares, marcou a mudança com suas novas e então inéditas

condições de trabalho.

Este prédio da Rua Rodrigues Caldas é fruto da concepção dos arquitetos paulistas

Richard Kohn e Pawel Liberman, que nos deram um espaço tão generoso na sua

amplitude,  mas  também  simples,  de  grande  funcionalidade  e  beleza  no  seu

despojamento, como convém a uma casa do povo e símbolo da democracia. Uma

comissão  cuidou,  com  propriedade  e  competência,  de  sua  construção  com  a

supervisão de dois servidores da Casa: Vinícius Marcus de Oliveira, que já se foi, na

administração da obra, e Benedicto Júlio Valladares, como engenheiro responsável.

Levante-se, Benedicto.

Mudamo-nos com as instalações ainda não de todo prontas, e, aos poucos, esta

Casa foi tendo seu espaço plenamente utilizado. Com o passar  dos anos,  foi  ele

inevitavelmente  modificado,  em  virtude  de  novas  demandas.  Assim  tivemos,  no

segundo andar, um restaurante decorado por um mural de motivo histórico feito pela

artista Yara Tupynambá, o qual está em processo de transposição para um local de

maior  visibilidade.  Tínhamos  também  um  belo  jardim  de  inverno,  sacrificado  em

decorrência de necessidades advindas do aumento do número de parlamentares e de

servidores.

Várias legislaturas se sucederiam, entre as quais a que foi presidida pelo Deputado

Kemil Kumaira, que tão cedo nos deixou, provocando em nós imensa saudade. No
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momento  de  minha Presidência,  tive a felicidade de poder  homenagear  o grande

Presidente Juscelino Kubitschek, com a denominação do Plenário sendo dada em

sua honra, iniciativa do Deputado Genésio Bernardino.

Em  sua  longa  história,  que  remonta  a  1835,  ano  de  instalação  da  Assembleia

Provincial, ainda em Ouro Preto, a Assembleia, hoje, apresenta quatro décadas de

uma prolongada  experiência  vivida  neste  Plenário  e  nos  espaços  reservados  às

comissões. Aqui tem sido construída nossa história mais recente e aqui vem sendo

encaminhado o nosso futuro. O Palácio da Inconfidência tornou-se parte integrante

dos grandes acontecimentos na vida de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Para mim,

pessoalmente,  representa  reviver  a  sequência  de  tantos  atos  relevantes  e  de

inolvidáveis  emoções  ocorridas  neste  local,  que  culminam  com  esta  significativa

solenidade. Muito obrigado.

Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega de placas alusivas a esta homenagem. A placa a ser entregue

a todos os homenageados contém os seguintes dizeres: “A celebração dos 40 anos

do Palácio da Inconfidência representa o reconhecimento da  sede da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais como marco da arquitetura e da democracia,

presença viva  no  cotidiano de Belo  Horizonte.  Nosso agradecimento  àqueles  que

imaginaram  e  construíram  uma  edificação  que  tão  bem  harmoniza  arquitetura  e

mobiliário  e  aos  que  por  ela  trabalharam,  parlamentares  e  servidores,  agentes

importantes na formação da memória do Legislativo”.

Convidamos  para  receber  a  homenagem  o  Sr.  Benedicto  Júlio  Valladares,

engenheiro responsável  pela execução da obra; a Sra. Lydice Salles Rezende da

Fonseca,  representando  seu  pai,  Sr.  José  Ênio  Moura  Rezende,  ex-Diretor-Geral

desta Casa; o Sr. Fernando Miranda de Andrade Goulart, representando seu avô, Sr.

Walthon de Andrade Goulart, ex-Presidente desta Casa; o Sr. João Carlos Ribeiro de

Navarro, ex-Presidente desta Casa; o Sr. Célio Pacheco, representando seu irmão,

Sr. Rondon Pacheco, Governador do Estado na época da inauguração do Palácio; a

Sra. Diana de Vasconcelos Farias Tavares, representando o seu marido, Sr. Expedito
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de Faria Tavares, ex-Presidente da Casa; o Sr.  Antônio Geraldo Pinto, ex- Diretor-

Geral  desta  Casa;  e  o  Sr.  Pawel  Martyn  Liberman,  responsável  pelo  projeto

arquitetônico do Palácio.

- Procede-se à entrega das placas.

O Sr. Presidente - Convido o Governador em exercício, Alberto Pinto Coelho, para

nos acompanhar neste momento.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Sr. Antônio Geraldo Pinto,

ex-Diretor-Geral  da  Assembleia  Legislativa,  o  qual  falará  em  nome  dos

homenageados.

Palavras do Sr. Antônio Geraldo Pinto

Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, Governador em exercício do Estado de

Minas  Gerais;  Sr.  Célio  Pacheco,  representando  o  ex-Governador  do  Estado  de

Minas  Gerais,  Rondon  Pacheco;  Exmo.  Sr.  João  Carlos  Ribeiro  de  Navarro,  ex-

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais;  Sra.  Diana de

Vasconcelos  Faria  Tavares,  representando  o  Sr.  Expedito  Faria  Tavares,  ex-

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Sr.  Fernando

Miranda de Andrade Goulart, representando o Sr. Walthon de Andrade Goulart, ex-

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sra. Lydice Salles

Rezende da Fonseca, representando o ex-Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais Sr. José Ênio Moura Rezende; Sr. Benedicto Júlio Valladares,

engenheiro  responsável  pela  execução  da  obra  do  Palácio  da  Inconfidência;  Sr.

Pawel Martyn Liberman, arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico do Palácio

da  Inconfidência.  Sr.  Presidente,  demais  membros  da  Mesa,  Srs.  Deputados,

funcionários, senhoras e senhores, a solenidade da qual participamos agora, muito

mais do que a marca da inauguração de um prédio, constitui a celebração da entrada

do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais em uma nova e inesquecível etapa

de sua história institucional.

Era  princípio  dos  anos  60,  meus  senhores,  e  o  Deputado  mineiro  já  sentia  a

necessidade de instrumentalizar-se de uma forma capaz de permitir ao Poder aquele
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desenvolvimento que as tradições políticas de Minas Gerais lhe exigiam. O primeiro

passo  seria  equipar-se  com  um  prédio  que  fosse  capaz  de  permitir  esse

desenvolvimento. Então, ainda em 61, antes mesmo que o País mergulhasse nas

sombras do regime autocrático, adquiriu-se este terreno, onde hoje se situa o Palácio

da  Inconfidência,  que  pertencia  então  à  UFMG.  Em  64  inaugurou-se  o  prédio  e

transferiu-se a  Assembleia  para suas novas  instalações.  Porém, nos dois  ou  três

primeiros  anos,  Sr.  Presidente,  a  Assembleia  ainda  permaneceu presa às  rígidas

amarras do Ato Institucional nº 8, de dezembro de 1968, que praticamente não lhe

permitia  o  desenvolvimento  institucional.  A Assembleia  caiu  em  uma  espécie  de

ostracismo, até perante o povo mineiro, por incrível que isso possa parecer.

Sr. Presidente, várias vezes chegavam a nós, funcionários que vivíamos o dia a dia

do poder, notícias de pessoas que residiam no Bairro Santo Agostinho e que não

sabiam o que funcionava no prédio bonito, situado no fundo da Praça Carlos Chagas.

A coisa  era  realmente  pesada  para  quem  já  tinha  noção  do  potencial  do  Poder

Legislativo e para quem já amava a Assembleia de Minas.

No ano de 1975, assume a Presidência da Mesa o saudoso Deputado João Ferraz,

que teve como 1º-Secretário o não menos saudoso Deputado Lúcio de Souza Cruz.

Ainda recente no cargo de Diretor-Geral da Casa, fui chamado pelo Sr. Presidente,

em plena reunião da Mesa, a presidir, a descobrir uma maneira de fazer com que a

Assembleia começasse a se desvencilhar daquele marasmo. Nós - eu, meus colegas,

os Deputados e especialmente os membros da Mesa de então - começamos a pensar

em alternativas de funcionamento, já que as atribuições constitucionais que restavam

eram insuficientes para atrair o povo e para fazê-lo vir para cá. Então, as coisas mais

extraordinárias começaram a acontecer.

Meus senhores, foi preciso quebrar uma série de tabus, hoje inacreditáveis.  Por

exemplo,  a  primeira  providência:  passamos  a  fazer  hasteamento  diário  das  três

principais  bandeiras  -  nacional,  de  Minas Gerais  e  do  Município,  da  Capital  Belo

Horizonte. Ao som do Hino Nacional, que se ouvia através dos alto-falantes do prédio,

ali, três Deputados, ou um Deputado e dois funcionários, todos os dias, hasteavam as

bandeiras. E, nas sextas-feiras, fazia-se um grande evento com a participação da

Banda de Música da Polícia Militar,  que vinha marchando pela rua, e só aí já se
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começava a atrair o público. E a banda se postava lá no dispositivo armado para ela,

e então, paralelamente ao hasteamento das bandeiras, que nesse dia se fazia com

todas as bandeiras  das unidades federativas,  convidava-se um Município  para vir

apresentar  aqui,  na  Assembleia,  seus  artesanatos,  seus  produtos industriais  e as

características que lhe eram próprias.

E  mais  um tabu  teve  ser  quebrado.  Pela  primeira  vez,  instalaram-se no  antigo

saguão do café, hoje espaço político-cultural, estandes onde esses produtores eram

apresentados e, às vezes, até vendidos. Qual era o tabu? Será que vender coisas

dentro da Assembleia não vai transformá-la num antro de vendilhões do templo? É

verdade. Será que isso não vai arranhar a majestade do Poder Legislativo? E a Mesa

foi a frente, e aquilo se tornou normal. Hoje temos aqui incontáveis apresentações

desse tipo.

Bom,  rompeu-se  esse  tabu.  Precisávamos  fazer  alguma  coisa  além  disso.

Tínhamos de ter  coisas mais  importantes.  Antes  disso,  Sr.  Presidente,  houve um

evento que foi fundamental e marcou esse período a que me refiro: a vinda da Fiat do

Brasil para Minas Gerais. A Fiat, vendo este prédio magnífico, elegeu-o para ser o

local onde faria um grande jantar. Tínhamos um magnífico restaurante instalado no

último andar, anexo a um jardim de inverno charmoso, que até então permanecia

fechado, mas, quebrando-se mais um tabu, a Mesa João Ferraz o pôs para funcionar.

Qual  era  o  tabu?  Será  que  um  estabelecimento  comercial  como esse  dentro  do

majestoso Palácio da Inconfidência não vai ferir a majestade do Poder? Vejam bem

como alguns espíritos daquele tempo eram rígidos nessa questão. A Mesa foi em

frente:  abriu o restaurante. E quando a Fiat chegou, foi  possível  fazer um grande

jantar  com  um  desfile  de  moda,  com  modelos  vindas  de  Roma.  Aquilo  foi  um

espetáculo, um sucesso.

Depois a Assembleia começou a se dirigir para as suas atividades precípuas. As

atribuições  constitucionais  perdidas  ainda  não  estavam  devolvidas.  Qual  foi  a

solução? Eventos institucionais,  até então impossíveis,  pelo menos daquele  nível,

daquele porte, dadas as instalações exíguas e insuficientes dos prédios anteriores.

Agora, quero lembrar,  entre esses eventos, um que marcou época: o congresso

nacional das Assembleias Legislativas, patrocinado pela Assembleia, mas promovido
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pela  União  Parlamentar  Interestadual  -  UPI  -,  presidida  à  época  pelo  Deputado

Estadual carioca Vitorino James.

Eu estava na Diretoria-Geral, e o Fernando de Morais Rezende, que está ali, era

Chefe  da  Assessoria  de  Relações  Públicas.  Montamos  uma  grande  equipe  que

prestou um apoio logístico tão extraordinário e bem feito que o Deputado Victorino

James cansou de nos elogiar dizendo: “Geraldo, se eu dispusesse de uma estrutura

como essa que vocês têm aqui, faria mundos e fundos no Rio de Janeiro”. Isso já era

antigo. Nós, funcionários, passamos a ter oportunidade de mostrar o nosso potencial.

E  vieram  os  grandes  eventos  institucionais,  simpósios,  ciclos  de  conferências,

voltados  para  um  futuro  que  o  Deputado  mineiro  sabia  que  chegaria:  o  da

redemocratização, da retomada das atribuições constitucionais.

Chegaram os anos 80. Em 1987, a Secretaria da Assembleia, por meio de seu

corpo técnico, já se preparava para dar suporte à Assembleia Constituinte, que viria

um  belo  dia.  Em  1988,  veio  a  Constituinte  Federal;  em  1989,  veio  um  período

eletrizante. O Deputado Bonifácio Mourão, relator da Comissão Constituinte, também

se lembra daquela época, talvez até melhor que nós. Gostaria de fazer um rápido

registro: no plano das assessorias, no suporte, havia dois grupos principais. Um deles

era constituído  por  assessores de  conteúdo e  coordenado pela  então  Secretária-

Geral da Mesa, Maria Coeli Simões Pires, hoje Secretária de Estado de Casa Civil. O

outro grupo, menor e mais modesto, era constituído por assessores de processo, de

Regimento Interno e coordenado por mim - àquela altura eu já não era mais Diretor-

Geral  e  havia  voltado  ao  assessoramento  da  Mesa.  Fizemos  uma  dúzia  de

disposições que alteraram o Regimento Interno da Casa em pontos fundamentais, de

tal  forma que foi possível  agilizar os trabalhos da elaboração constitucional.  Esse

trabalho do  grupo dos assessores de  conteúdo foi  muito bem sucedido.  A ele se

integrou um jovem assessor da Fundação João Pinheiro, requisitado pelo Deputado

Bonifácio Mourão, que se chamava Antônio Anastasia. Contávamos com a presença

daquele jovem extraordinário e assessor excelente no nosso dia a dia, na condição

de  colega.  Esses  tempos  foram  inesquecíveis,  Deputado,  até  por  um  aspecto

específico:  os  trabalhos  da  Constituinte  e  da  Assembleia  Legislativa  ocorriam

concomitantemente.  Geralmente,  as  reuniões  da  Constituinte  aconteciam  pela
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manhã, e as da Assembleia, à tarde. Como eram bonitos os trabalhos da Constituinte!

Que beleza eram os debates! Que elevação de espíritos! Em contrapartida, num dado

momento, houve um processo de “impeachment” do Governador do Estado. E como

eram  pesadas  as  reuniões!  O  contraste  era  extraordinário.  Saíamos  do  céu  e

vínhamos direto para a quinta caldeirinha dos infernos.

Foi assim, Sr. Presidente, que o Poder Legislativo pôde se desenvolver. Não fosse

este prédio, não teríamos condições de fazer o que fizemos. E é por essa razão que

repito, neste instante, que estamos celebrando o início de uma nova etapa vivida pelo

Poder Legislativo, que sempre se projetou por meio dos seus Deputados Estaduais

sempre diferenciados, antes como agora, no concerto político nacional. E também por

força do trabalho diuturno e discreto daquele corpo técnico igualmente diferenciado

que sempre tivemos aqui.

Sr. Presidente, por todas essas razões, com grande emoção e representando os

meus colegas ex-Diretores-Gerais, encerro minhas rápidas palavras neste instante.

Congratulo-me com o Deputado Estadual mineiro de então e de hoje, esse político

diferenciado que é. Também me congratulo com os meus colegas funcionários desta

Casa,  que integram esse corpo técnico  igualmente diferenciado e  que constitui  a

Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor  -  Convidamos a todos  para  ouvir  o  Coral  da  Assembleia,  que,  sob a

regência do maestro Rodrigo Garcia e acompanhado pelo pianista Antônio Carlos de

Magalhães, interpretará as seguintes músicas: “Gabriel's Oboe”, de Ennio Morricone,

e “Desenredo”, de Dori Caymmi, com arranjo de Rodrigo Garcia.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Governador do Estado

Deputado Dinis Pinheiro, Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, meu dileto amigo, que tão bem comanda, com denodo e dedicação,

os destinos deste Poder; Sr. Célio Pacheco, representando o Dr. Rondon Pacheco,

ex-Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  João  Carlos  Ribeiro  de

Navarro, ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sra.

Diana de Vasconcelos Faria Tavares, representando o Sr. Expedito de Faria Tavares,



702
____________________________________________________________________________

ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sr. Fernando

Miranda de Andrade Goulart, representando o Sr. Walthon de Andrade Goulart, ex-

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sr. Antônio Geraldo

Pinto, ex-Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sra.

Lydice Salles Rezende da Fonseca, representando o Sr. José Ênio Moura Rezende,

ex-Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Sr. Benedicto

Júlio  Valladares,  engenheiro  responsável  pela  execução  da  obra  do  Palácio  da

Inconfidência;  Sr.  Pawel  Martyn  Liberman,  arquiteto  responsável  pelo  belíssimo

projeto arquitetônico do Palácio da Inconfidência, boa tarde.

Quero, nesta oportunidade, estender os cumprimentos às Sras. Deputadas e aos

Srs.  Deputados,  e  permito-me  fazê-lo  pelos  ilustres  componentes  do  Colégio  de

Líderes:  Deputado Luiz Humberto Carneiro,  Líder  do Governo;  Deputado Gustavo

Valadares, Líder da Maioria;  Deputado Pompílio  Canavez,  Líder da Minoria;  pelos

Líderes dos blocos: Deputado Bonifácio Mourão, Bloco Transparência e Resultado;

Deputado Tiago Ulisses, Bloco Avança Minas; pelos Líderes dos partidos: Deputado

Rogério Correia, Líder do Partido dos Trabalhadores; Deputado Sávio Souza Cruz,

Líder  do  PMDB;  Deputado Sargento  Rodrigues,  Líder  do  PDT. Da mesma forma,

gostaria  de  cumprimentar  todos  os  funcionários  da  Assembleia  de  Minas,  nas

pessoas  do Dr.  Eduardo Vieira  Moreira,  Diretor-Geral,  e  do  Dr.  José Geraldo  de

Oliveira  Prado,  Secretário-Geral.  Quero  estender  os  cumprimentos  ao  ilustre

Presidente do nosso instituto, Iplemg, o ex-Deputado Gerardo Renault.  E também

cumprimento um ex-ilustre parlamentar, representando nesta solenidade o Tribunal de

Contas, o Conselheiro Sebastião Helvécio. Por último, faço uma saudação especial e

carinhosa  ao  Coral  da  Assembleia,  que,  nesses  momentos  solenes,  abrilhanta  e

engrandece as nossas solenidades.

Uma só palavra me caberia dirigir  à  Mesa desta Casa,  na pessoa do estimado

amigo e Presidente Dinis Pinheiro. Quero aqui também me penitenciar e registrar a

presença  ilustre  de  ex-Presidentes  desta  Casa:  José  Santana  de  Vasconcellos,

Romeu Queiroz, Antônio Júlio e Doutor Viana. E daqueles que já se encontram em

outro plano, quero homenagear a memória, os exemplos, na pessoa de três queridos

companheiros que presidiram esta Casa e com quem tive a ventura de desfrutar do
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cotidiano de nossas atividades: Kemil Kumaira, Agostinho Patrus e José Ferraz.

Como eu dizia, uma só palavra me caberia dirigir à Mesa desta Casa na pessoa do

estimado e querido amigo Presidente Dinis Pinheiro; às Sras. Deputadas e aos Srs.

Deputados;  aos  dedicados  e  competentes  servidores  públicos  desta  instituição,

homens e mulheres, desde os gabinetes parlamentares à Diretoria-Geral, assim como

a sua Secretaria-Geral, ao seu corpo técnico e ao seu quadro administrativo. Essa

palavra tem o nome de obrigado, obrigado e, mais uma vez, obrigado. Essa palavra

sintetiza algo intraduzível na linguagem comum, pois expressa um sentimento muito

denso em meu coração, que é o sentimento da gratidão. Nesses 40 anos de vida

institucional no Palácio da Inconfidência, aqui exerci mandatos eletivos por 16 anos e,

por 4 anos, os meus nobres pares, colegas parlamentares, distinguiram-me com o

dignificante cargo e a alta responsabilidade de presidir este Poder Legislativo.

Aqui aprendi os valores da conciliação. Aqui cultivei o respeito pelo contraditório,

em  processos  constantes  de  teses  e  antíteses,  em  busca  de  sínteses  e  de

consensos, esta prática essencial ao exercício da verdadeira política - espaço aberto

às diferenças que lutam por convergências. Aqui foi e continuará a ser a minha escola

da vida pública, aquela que é plural em suas manifestações e convergente no objetivo

primordial  de  servir  aos  interesses  gerais  dos  autores  e  destinatários  de  nossos

mandatos, pelo exercício soberano do voto.

Congratulo-me com a decisão do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de

Belo  Horizonte  que  inscreveu  este  Palácio  da  Inconfidência  na  relação  de  bens

tombados  como monumento  público  e  histórico,  bem como destaco  o  importante

convênio  celebrado  entre  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  e  a  Secretaria  de

Cultura, cuja primeira realização já é bastante significativa: a edição do catálogo dos

bens tombados.

Estou cada vez mais convencido e consciente de que o Poder Legislativo é, por

excelência,  o  Poder  que  representa  com  legitimidade  inquestionável  a  liberdade

cidadã, como espinha dorsal que é do Estado Democrático de Direito e dos valores

republicanos. Nesse sentido, este Poder vive uma permanente contradição: quando

se cala sob o poder da força, toda a sociedade, indefesa, emudece e sofre sob a

angústia do medo; quando renasce e floresce, costuma ser, como Poder desarmado,
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o primeiro alvo da sanha crítica dos inocentes úteis, sempre manipulados, e, muito

pior, dos inimigos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ou seja, dos valores

mais sagrados que dignificam a vida de cada ser e, em sentido amplo, que sustentam

e enaltecem a civilização humana.

Por  tudo  isso,  mais  uma vez  agradeço  por  ele  existir  -  o  Poder  Legislativo,  a

Assembleia de Minas - e renovo o meu muito obrigado a todos os que constroem e

zelam por esta instituição, meu caro Presidente Dinis Pinheiro, que, como a saúde do

corpo, é a veia matriz da liberdade e da democracia, com certeza, poder e voz do

cidadão. Muito obrigado.

O locutor - Convidamos os presentes para participar da abertura da exposição de

bens tombados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  cuja visita  inicial  será

realizada sob a orientação dos servidores da Casa,  que estarão posicionados na

saída do Plenário.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 14/3/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Jayro Lessa - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Celinho do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duilio  de

Castro - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -

Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h15min,  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 logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2012

Às 14h15min, comparece na Câmara Municipal de Janaúba a Deputada Liza Prado,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Paulo

Guedes. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, 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 situação

dos moradores de assentamentos da região. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Benedito Nunes, Prefeito Municipal de

Janaúba; Zacarias de Paula Souza, Presidente da Câmara Municipal de Janaúba;

Carlos  Alberto  Menezes  Calazans,  Superintendente  do  Incra;  Miguel  Joaquim

Barbosa, Vereador da Câmara Municipal de Janaúba e representante dos Projetos de

Assentamentos  Dom  Mauro,  João  Paulo  II,  Jacaré  Grande  e  Califórnia;  Gilvam

Rogério Silva, Secretário de Agricultura de Janaúba; Nilson Silva Filho, João Pereira

da Silva, Ivam Barbosa e Leobino Antunes de Bem, Vereadores da Câmara Municipal

de  Janaúba;  Sebastião  Bezerra,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Matias  Cardoso;  José

Francisco  Moreira,  Mário  Torres  e  Bento  Ferreira,  Assessores  do  Incra;  e  Mauro

Bispo, representante da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas, que são

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

Paulo  Guedes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Liza Prado, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012
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Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e Sávio  Souza Cruz,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 1.023/2011, no 1º turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econômico - Sede - a requerimento do relator, Deputado Célio

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

que  compreende  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 1.334/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir), que recebeu parecer

por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira em que

solicita seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte

pedido  de  providências  para  realizar  estudos  para  a  criação  do  Parque  Natural

Municipal da Pampulha e do Museu da Água e do Meio Ambiente - MAM -, a ser

implantado no interior dessa unidade de conservação; Alencar da Silveira Jr., Célio

Moreira, Luzia Ferreira e Paulo Lamac em que solicitam seja encaminhado à Semad

pedido  de  providências  para  elaborar  relatório  técnico  da  Bacia  do  Rio  Itabirito,

demonstrando as causas e medidas cabíveis para evitar o recorrente processo de

enchentes que vem ocorrendo no Município; Rosângela Reis em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  compatibilidade  da

reestruturação funcional implementada no Instituto Estadual de Florestas - IEF - com

a elaboração de políticas  públicas  eficazes  que permitam equilibrar  os  interesses

privados, tradicionais e o direito público ao meio ambiente; Carlos Henrique, Délio
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Malheiros,  Durval  Ângelo,  João Vítor  Xavier  e  Liza  Prado  em  que solicitam  seja

realizada  visita  conjunta  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Direito  do

Consumidor e do Contribuinte ao Tribunal de Justiça do Estado com vistas a obter

mais  celeridade  nos  processos  de  reparação  de  prejuízos  que  envolvem  os

moradores  do  Bairro  Buritis,  em  Belo  Horizonte;  e  Celinho  do  Sinttrocel  em  que

solicita seja encaminhado ao IEF pedido de providências para agilizar a análise do

Processo nº 172/09, referente à criação da Reserva Particular de Patrimônio Natural

Campos Joviano, no Município de Delfim Moreira. Os requerimentos dos Deputados

Juninho  Araújo  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Conselheiro Lafaiete para debater a necessidade de aperfeiçoamento

na  construção  e  implantação  da  Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  do  Ribeirão

Ventura  Luiz,  no  Bairro  Água  Preta;  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Célio  Moreira,  Luzia

Ferreira  e  Paulo  Lamac  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Governador  do

Estado  pedido  de  providências  para  homologar  o  reconhecimento  do  Decreto  de

Situação de Emergência  do  Município  de  Itabirito  e  liberar  recursos  financeiros  e

materiais  ao  Município;  e  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater o assoreamento do lago da Barragem Santa Lúcia, em

Belo  Horizonte,  têm sua  votação adiada,  o  primeiro  a  requerimento  do  Deputado

Duarte  Bechir,  e  os  dois  últimos a requerimento  do  Deputado Sávio  Souza Cruz,

aprovados pela Comissão. Logo após, são recebidos pela Presidência requerimentos

dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  a  proposta  de  decreto  apresentada  pelo  IEF  na

reunião da Câmara de Atividades Agrossilvopastoris do Copam de 7/2/2012 e Célio

Moreira  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  equipe  da  ONG  Vivacão  voto  de

congratulações pelo  sexto  aniversário  de sua fundação.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Delvito Alves - Tiago Ulisses.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado Carlos  Henrique.  Havendo número regimental,  o  Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Duilio  de Castro,  dispensa a leitura da  ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento de ofício do Deputado Durval Ângelo encaminhando cópias das notas

taquigráficas  da  3ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  para

conhecimento,  sobre  a  intenção  das  empresas  Dominus  Engenharia  Ltda.,

Propenade Apart-Hotéis Ltda. e Lagoa Santa Empreendimentos Imobiliários Ltda. de

construir  o  Apart-Hotel  Promenade  Lagoa  Santa.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Lindomar Peixoto Coutinho e Daniel

Santos Silva, respectivamente Diretor e Coordenador de Atendimento do Procon da

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A Presidência concede a palavra aos convidados para suas considerações

iniciais. conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.601/2012

(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) na forma do vencido no

1º turno; e pela aprovação,  no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs  29/2011 (relator:

Deputado  Délio  Malheiros)  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça;  1.175/2011  (relator:  Deputado  Délio  Malheiros),  com  a

Emenda nº 1; 1.716/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do Substitutivo

nº  2,  apresentado  por  esta  Comissão,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita seja encaminhado

ofício à Cemig para que informe a esta Casa, de forma pormenorizada, as razões que

levaram ao apagão ocorrido em 2/3/2012, atingindo alguns bairros da capital, bem

como alguns Municípios das regiões metropolitanas e central do Estado; e em que

solicitada sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Lindomar Peixoto Coutinho e Daniel

Santos Silva, respectivamente Diretor e Coordenador de Atendimento do Procon da

Assembleia  Legislativa  do Estado  de Roraima.  Foram aprovados  os  relatórios  de

visita  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  à  área  de

desmoronamento  no Bairro  Buritis,  em Belo  Horizonte,  13/2/2012,  e  ao  Ministério

Público, no dia 24/2/2012. 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, 13 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/3/2012

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

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

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, assuntos relativos às doenças renais e sua prevenção, pela passagem do

Dia  Mundial  do  Rim,  comemorado  em  8  de  março.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Ricardo  Furtado  Carvalho,

Presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia; Fábio Guerra,  Gerente do Centro
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Municipal de Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte;

e as Sras. Márcia Dayrell, epidemiologista e Coordenadora da Comissão Municipal de

Nefrologia e Transplantes da Secretaria  Municipal  de Saúde de Belo Horizonte;  e

Patrícia Vasconcelos Lima, nefrologista e Professora da Faculdade Ciências Médicas,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento

que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

recebidos  pela  Presidência,  para  serem  aprovados  em  reunião  posterior,

requerimentos dos Deputados Doutor Viana em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, o novo plano de saúde do Ipsemg; Tenente Lúcio

em que solicita seja realizada reunião no Município de Uberlândia para debater, em

audiência pública, a situação da saúde nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba,

especialmente no que se refere à carência de leitos de UTI e às questões ligadas às

redes de atendimento de urgência e emergência; e Carlos Mosconi em que solicita

seja realizada visita a Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte,

a fim de convidá-lo oficialmente para o debate público sobre a regulamentação da

Emenda à Constituição nº 29/2000, que será realizado nesta Casa, tendo em vista o

lançamento  da  Campanha  da  Fraternidade  2011  pela  Conferência  Nacional  dos

Bispos do Brasil - CNBB -, cujo tema é "Fraternidade e Saúde"; e da Deputada Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, os

problemas  de  infraestrutura  e  de  falta  de  médicos  enfrentados  pela  Maternidade

Odete Valadares, referência em partos de alto risco no Estado. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2012

Às 13h5min, comparece no Sesc Pousada de Paracatu o Deputado Almir Paraca,

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

Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelo  membro  da  Comissão

presente. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública com convidados, 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.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Gilmar  Ferreira,

Prefeito Municipal de Guarda-Mor; Luiz Araújo, Prefeito de Bonfinópolis de Minas e

Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião Noroeste – AMNoroeste -;

Ronaldo Soares Campelo, Prefeito Municipal de Santa Fé; João Cardoso do Couto,

Prefeito de Municipal de Brasilândia de Minas; Mauro Brochado, Secretário Municipal

de  Agricultura,  representando  o  Prefeito  Municipal  de  Paracatu;  Pedro  Machado

Coelho Cançado,  Diretor  de  Regularização Fundiária  em exercício,  representando

Márcio  Eli  Almeida  Leandro,  Diretor-Geral  do  Iter;  Vereador  Joãozinho  Contador,

representando o Presidente da Câmara Municipal de Paracatu; Vilson Luiz da Silva,

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado – Fetaemg;

José dos Reis, Diretor Regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no

Estado  –  Fetaemg -;  Afonso  Aroeira,  Presidente  da  Agência  de  Desenvolvimento

Sustentável  do  Noroeste de  Minas.  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, 14 de março de 2012.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 99/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de

Regime  Especial  de  Tributação  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  do  comércio

atacadista e varejista.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF ainda o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhados  a  esta  Casa  para  ratificação  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que  justificam  a
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adoção de medidas de proteção ao setores do comércio atacadista e varejista contra

benefícios fiscais irregularmente concedidos por outros Estados. O Estado de Santa

Catarina, por meio da Lei nº 13.992, de 15/2/2007, implementou o Programa Pró-

Emprego e concedeu, entre outros benefícios, diferimento do pagamento do ICMS

incidente  na  entrada  de  mercadorias  importadas  para  comercialização  e  regime

especial  de  recolhimento  do  ICMS  nas  saídas  dessas  mercadorias,  mediante  a

utilização de crédito presumido. No Estado de São Paulo, o Decreto nº 51.624, de

28/2/2007,  concedeu  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  de  indústria  de

informática,  operacionalizado mediante,  entre  outros  benefícios,  crédito  presumido

incidente sobre o saldo devedor do ICMS. No Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº

42.649, de 5/10/2010, e o Decreto nº 42.771, de 29/12/2010, concederam benefício

fiscal para estabelecimento industrial ou comercial na forma de crédito presumido do

ICMS. Por fim, no Estado do Espírito Santo, no âmbito do Programa de Incentivo ao

Investimento  no  Estado  do  Espírito  Santo  (Invest-ES),  o  Decreto  nº  1.090-R,  de

25/10/2002, com redação dada pelo Decreto nº  2.310-R, de 27/7/2009,  concedeu,

entre  outros  benefícios,  redução  de  base  de  cálculo  e  de  concessão  de  crédito

presumido do imposto.

Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelas referidas

unidades da Federação permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos

com o recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como capital  de  giro  e  em novos

investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos comerciais estabelecidos em Minas

Gerais.  Em  razão  da  perda  de  competitividade  resultante  dessas  medidas,  os

estabelecimentos comerciais de Minas Gerais vêm sofrendo perda da participação

relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e, para minimizar os danos, têm

adotado como estratégia a prática de elevados descontos na comercialização de seus

produtos, o que diminui o valor agregado dos produtos mineiros, prejudicando tanto

os contribuintes quanto o Estado de Minas Gerais.  Os reflexos imediatos para as

empresas  mineiras  são:  cancelamento  de  pedidos,  devolução  de  mercadorias,

diminuição do fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores, dificuldades para

abrir novos mercados para seus produtos, demissão de funcionários e diminuição do
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número de empregos gerados no Estado.

A exposição de motivos considera urgente a concessão de Regime Especial  de

Tributação para  os  estabelecimentos  comerciais  que comprovadamente  estiverem

sendo prejudicados em sua competitividade ou impedidos de se instalarem em Minas

Gerais, em virtude dos benefícios concedidos pelos referidos Estados, como forma de

evitar  a  piora  deste  cenário,  que  poderia  levar  à  realização  de  prejuízos  e,

consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda por mão de obra e

demissão de empregados pelas empresas do setor. A reação do governo estadual,

conforme defende a exposição de motivos, deve ser rápida para neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos causados pela competição desleal.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Diante dos argumentos apresentados, consideramos necessária a concessão do

Regime Especial de Tributação, a fim de restabelecer a competitividade do comércio

atacadista e varejista mineiro e proteger a economia do Estado.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  do  comércio  atacadista  e  varejista,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor do comércio atacadista e

varejista, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art.

225 da Lei  nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  em virtude de benefício fiscal

concedido pelos Estados de Santa Catarina, por meio da Lei nº 13.992, de 15 de
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fevereiro de 2007; de São Paulo, por meio do Decreto nº 51.624, de 28 de fevereiro

de 2007; do Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 42.649, de 5 de outubro de 2010,

e do Decreto nº 42.771, de 29 de dezembro de 2010, e do Espírito Santo, por meio do

Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, com redação dada pelo Decreto nº

2.310-R, de 27 de julho de 2009.

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 100/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de

Regime  Especial  de  Tributação  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico

frigorífico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF ainda o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa,  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito
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presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Com fundamento no artigo acima referido, a mensagem do Governador em exame

encaminhou exposição de motivos,  elaborada  pela  SEF,  justificando a  adoção de

medidas  de  proteção  ao  segmento  econômico  frigorífico  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos por outros Estados. O Estado de São Paulo, por meio do

Decreto  nº  54.643,  de  5/8/2009,  concedeu  isenção  na  saída  interna  de  carne  e

demais  produtos  comestíveis  frescos,  resfriados,  congelados,  salgados,  secos  ou

temperados,  resultantes  do  abate  de  aves,  leporídeos  e  gado  bovino,  bufalino,

caprino,  ovino  e  suíno,  não  se  exigindo  o  estorno  do  crédito  do  imposto

correspondente à entrada de gado bovino ou suíno em pé. Concedeu ainda por meio

do Decreto nº  54.897,  de  9/10/2009,  crédito  presumido na saída interestadual  de

carne  e  demais  produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves,  frescos,

resfriados,  congelados,  salgados,  secos,  temperados  ou  defumados  para

conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovida por estabelecimento

abatedor que efetue o abate naquele Estado, de importância equivalente à aplicação

do  percentual  de  7%  sobre  o  valor  da  saída  interestadual,  em  substituição  ao

aproveitamento de quaisquer  outros  créditos.  No Estado do Paraná,  o Decreto nº

1.980, de 21/12/2007, concedeu crédito presumido nas saídas de carne e produtos

comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves,  leporídeos  e  gado  bovino,  bufalino,

caprino,  ovino  ou  suíno,  frescos,  resfriados,  congelados,  salgados,  secos,

temperados ou defumados para conservação, e seus industrializados, mesmo que

enlatados  ou  cozidos,  promovidas  por  estabelecimento  abatedor  que  efetue  ou

encomende o abate naquele Estado, ou que realize a desossa de carne recebida de

outros  estabelecimentos  em  operação  interna  ou  interestadual,  em  montante

equivalente ao que resultar da aplicação do percentual de 7% sobre o valor dessas

saídas, em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos.

O  objetivo  primordial  dessas  medidas,  conforme  a  exposição  de  motivos,  é

favorecer a industrialização da carne naqueles Estados em detrimento dos demais,

concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto, o que, além de

vedado pela Constituição Federal, prejudica os produtores rurais e as indústrias de
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carne de Minas Gerais  e desestimula  a instalação de novas  indústrias  em nosso

território, comprometendo o desenvolvimento do Estado.

Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelas referidas

unidades da Federação permite que o contribuinte reduza o preço das mercadorias

por ele produzidas e deixe de desembolsar recursos com o recolhimento do imposto

para  utilizá-los  como capital  de  giro  e  em  novos  investimentos,  o  que se  reflete

diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos  industriais  mineiros.  Em  razão  da  perda  de  competitividade

resultante  dessas  medidas,  as  indústrias  mineiras  vêm  sofrendo  perda  da

participação relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e, para minimizar os

danos,  têm  adotado  como  estratégia  a  prática  de  elevados  descontos  na

comercialização de seus produtos, o que diminui o seu valor agregado, prejudicando

tanto os contribuintes quanto o Estado de Minas Gerais. Os reflexos imediatos para

as  empresas mineiras  são:  cancelamento  de  pedidos,  devolução de mercadorias,

diminuição do fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores, dificuldades para

abrir novos mercados para seus produtos, demissão de funcionários e diminuição do

número de empregos gerados no Estado.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

A reação do governo estadual, conforme defende a exposição de motivos, deve ser

rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição

desleal.  Defende-se  também  a  alteração  na  legislação  mineira  para  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno. Nesse sentido, foi editado o Decreto nº 45.515, de 15/12/2010, que altera o

Regulamento do ICMS, a fim de determinar que a redução da base de cálculo nas

operações com produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino, suíno,

bufalino, caprino ou ovino,  de aves e de peixes, em estado natural,  resfriados ou
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congelados, e de carne bovina, suína, bufalina, caprina ou ovina, salgada ou seca,

alcance somente as mercadorias produzidas no Estado. Cabe observar que a referida

redução  de  base  de  cálculo  resulta  numa  carga  tributária  equivalente  a  7%.  O

objetivo, conforme a exposição de motivos, é incentivar a industrialização de produtos

alimentícios resultantes do abate no Estado, neutralizando os efeitos da guerra fiscal,

combatendo a concorrência desleal praticada pelas empresas que detêm benefícios

fiscais em outras unidades da Federação e permitindo que o produtor mineiro possa

concorrer em condições de igualdade no mercado consumidor interno. Segundo ela,

o referido decreto mineiro não estabelece tributação maior para aqueles produtores

de  outros  Estados,  apenas  impede  que  os  benefícios  gozados  por  eles  tenham

repercussão em nosso Estado, prejudicando a competitividade da indústria mineira

nas  vendas  realizadas  para  os  varejistas  e  consumidores  mineiros.  A  medida,

continua a exposição de motivos,  reveste-se de constitucionalidade,  uma vez que

preserva a livre concorrência, a isonomia entre contribuintes, mineiros e de outros

entes da Federação, o emprego e a renda da população.

Tendo em vista as razões apresentadas, entendemos necessária a referida medida

de proteção da economia do Estado,  restabelecendo,  assim, a competitividade do

segmento econômico frigorífico mineiro.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação da medida de proteção à economia do

Estado incidente  sobre  o  segmento econômico frigorífico,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados de São Paulo, por meio dos Decretos nºs 54.643, de 5 de agosto de
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2009, e 54.897, de 9 de outubro de 2009, e do Paraná, por meio do Decreto nº 1.980,

de 21 de dezembro de 2007.

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 101/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de

Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro da indústria de couros, peles e

assemelhados.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF ainda o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhados  a  esta  Casa  para  ratificação  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em
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exame encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que  justificam  a

adoção de medidas de proteção à indústria de couros, peles e assemelhados contra

benefícios  fiscais,  tais  como  crédito  presumido,  irregularmente  concedidos  pelo

Estado  do  Rio  de  Janeiro,  por  meio  da  Lei  nº  4.531  de  31/3/2005,  para  os

estabelecimentos industriais dos setores de couros, peles e assemelhados, calçados,

malas,  bolsas  e  artefatos  afins,  além  dos  fabricantes  de  artigos  de  joalheria,

ourivesaria e bijuteria, cuja sede esteja estabelecida naquele Estado.

Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelas referidas

unidades da Federação permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos

com o recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como capital  de  giro  e  em novos

investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos comerciais estabelecidos em Minas

Gerais.  Os  reflexos  imediatos  para  as  empresas  mineiras  são:  cancelamento  de

pedidos,  devolução  de  mercadorias,  diminuição  do  fluxo  de  caixa,  atraso  no

pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do seu produto no mercado,

dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos, demissão de funcionários

e diminuição do número de empregos gerados no Estado.

A exposição de motivos considera urgente a concessão de Regime Especial  de

Tributação para as indústrias que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

em sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais, em virtude

dos benefícios concedidos pelo referido Estado, como forma de evitar a piora deste

cenário, que poderia levar à realização de prejuízos e, consequentemente, redução

da produção, diminuição da demanda por mão de obra e demissão de empregados

pelas  empresas  do  setor.  A  reação  do  governo  estadual,  conforme  defende  a

exposição  de  motivos,  deve  ser  rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e

sociais negativos causados pela competição desleal.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino
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da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Com  base  nos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento do Regime Especial de Tributação, referente à concessão de crédito

presumido à indústria de couros, peles e assemelhados, objetivando a proteção da

economia mineira, por meio do restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  à  indústria  de  couros,  peles  e  assemelhados,  por  meio  do  projeto  de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica  regime especial  de  tributação concedido  à  indústria  de  couros,  peles  e

assemelhados, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro da indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do art.

225 da Lei  nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  em virtude de benefício fiscal

concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 4.531 de 31 de março de

2005.

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Gustavo Perrella.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 102/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda concernente à medida

fiscal relativa ao ICMS adotada para o segmento econômico-industrial do leite e de

laticínios e para o setor de comércio eletrônico e de “telemarketing”, bem como a

relação de regimes especiais de tributação com vigência até 31/12/2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da
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Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o disposto no §

2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa,  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido  do ICMS,  de  que tratam seus  arts.  32-A a  32-H,  caso o  regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Com  fundamento  nos  dispositivos  acima  referidos,  a  mensagem  em  exame

encaminhou exposição de motivos,  elaborada  pela  SEF,  justificando a  adoção de

medida  fiscal  relativa  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – para o segmento econômico-industrial do

leite e de laticínios e para o setor de comércio eletrônico e de “telemarketing”, contra

benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

O Estado de São Paulo, por meio de alteração do Regulamento do ICMS, aprovado

pelo Decreto nº  45.490,  de 30/11/2000,  concedeu redução da base de cálculo na

operação interna com queijos; redução da base de cálculo no leite esterilizado (longa

vida)  produzido  em  território  paulista;  crédito  presumido  para  o  estabelecimento

produtor de queijo e requeijão no Estado, de forma a anular a tributação dos queijos e

a  reduzir  significativamente  a  tributação  do  requeijão  produzido  nesse  Estado;  e

isenção do ICMS na saída interna de leite  cru,  pasteurizado ou reidratado, sendo

permitida  a  manutenção  dos  créditos.  No  Estado  de  Goiás,  a  Lei  nº  13.453,  de
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16/4/99, instituiu crédito outorgado do ICMS na operação interna com leite em estado

natural,  pasteurizado  ou  esterilizado  (UHT)  e  nas  operações  interestaduais  com

produto de fabricação própria em cuja industrialização tenha sido utilizado leite como

matéria-prima; e isenção do ICMS na operação interna com leite em estado natural

na  saída  de  produção  própria  do  estabelecimento  do  produtor  com  destino  a

industrialização, inclusive permitindo a manutenção dos créditos. Por meio do Decreto

nº 29.179, de 19/6/2008, o Distrito Federal passou a aplicar percentuais fixos sobre o

valor das mercadorias para apuração mensal por contribuinte, conforme a atividade,

reduzindo a alíquota do leite e dos laticínios nas operações interna e interestadual. Já

o Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto nº 29.042, de 27/8/2001, alterado

pelo Decreto nº 42.035, de 16/9/2009, concedeu para o estabelecimento industrial

crédito presumido do valor correspondente ao ICMS incidente nas operações em que

promover a saída de produto industrializado derivado de leite, de forma a anular a

tributação.

O  objetivo  primordial  dessas  medidas,  conforme  a  exposição  de  motivos,  é

favorecer a industrialização do leite nessas unidades da Federação em detrimento

das demais, concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto, o

que, além de vedado pela Constituição Federal, prejudica os produtores rurais e as

indústrias  de  laticínios  de  Minas  Gerais  e  desestimula  a  instalação  de  novas

indústrias  em  nosso  território,  comprometendo  o  desenvolvimento  do  Estado.

Conforme  explica  a  exposição  de  motivos,  esses  benefícios  à  industrialização

induzem os produtores de leite mineiros a fornecerem o leite cru ou em estado natural

para  que  seja  industrializado  naqueles  Estados.  Em  razão  da  perda  de

competitividade decorrente das referidas medidas, as indústrias mineiras sofrem no

mercado  interno  concorrência  desleal  das  mercadorias  produzidas  nos  entes

mencionados,  já  que  estas  são  vendidas  no  nosso  Estado  com  preço  bastante

inferior, e, por outro lado, perdem a participação relativa de suas vendas nos Estados

vizinhos. Para minimizar os danos, as nossas indústrias têm adotado como estratégia

a  prática  de  elevados  descontos  na  comercialização  de  seus  produtos,  o  que,

conforme a exposição, prejudica os contribuintes e o Estado, já que diminui o valor

agregado dos produtos mineiros.
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Já os Estados de Goiás e de Mato Grosso concederam benefícios fiscais, por meio,

respectivamente, dos Ofícios nºs 1773/10-GSF, do Secretário de Estado de Fazenda

de Goiás, e 304/10-GS/SICME, do Secretário de Estado de Indústria,  Comércio e

Minas e Energia de Mato Grosso. O benefício concedido, de acordo com a exposição

de  motivos,  é  consubstanciado  na  adoção  de carga  tributária  efetiva  de  1% nas

vendas  de  mercadorias  contratadas,  exclusivamente  no  âmbito  do  comércio

eletrônico  ou  do  “telemarketing”,  destinadas  ao  consumidor  final.  As  vantagens

proporcionadas às empresas industriais e comerciais estabelecidas naqueles Estados

são  operacionalizadas  ainda  mediante  a  concessão,  entre  outros  benefícios,  de

crédito  presumido  incidente  sobre  o  saldo  devedor  do  ICMS,  apurado  em  cada

período fiscal. A exposição de motivos alerta para a potencial perda de investimentos

relevantes no Estado, com consequências para a arrecadação de impostos estaduais

e  municipais  e  para o  nível  de emprego,  como reflexo  imediato  da  instalação de

empresas do setor de comércio eletrônico e de “telemarketing” em Goiás ou Mato

Grosso, em virtude do benefício fiscal oferecido por estes.

Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelos referidos

entes federados permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o

recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos

investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência  em  relação  aos  estabelecimentos  industriais  mineiros.  Os  reflexos

imediatos para as empresas mineiras são: cancelamento de pedidos, devolução de

mercadorias, diminuição do fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores,

dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos, demissão de funcionários

e diminuição do número de empregos gerados no Estado.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar  Federal  nº  24,  de  7/1/75,  uma vez  que  foram  concedidos  sem  a

aprovação do Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz.  Além disso,  é

apontada  a  ofensa  ao  princípio  da  não  discriminação  tributária  em  razão  da

procedência ou do destino da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da

Carta Magna.
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A reação do governo estadual, conforme defende a exposição de motivos, deve ser

rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição

desleal, fortalecendo o mercado interno, mantendo os empregos e a arrecadação do

ICMS  no  Estado.  No  que  diz  respeito  ao  setor  de  comércio  eletrônico  e

“telemarketing”,  a  exposição de motivos  defende a  urgente  concessão  de  regime

especial  de  tributação para  as  empresas que comprovadamente estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Assim, foi editado o Decreto nº 45.515, de 15/12/2010, que altera o Regulamento

do  ICMS a  fim  de  estabelecer  que  a  isenção  concedida  nas  operações  internas

promovidas por estabelecimento atacadista ou varejista com leite pasteurizado tipo A,

B ou C ou leite UHT (UAT), em embalagem que permita sua venda ao consumidor

final,  restrinja-se  àquele  produzido  no  Estado.  Outra  alteração  promovida  pelo

referido decreto é que a redução da base de cálculo nas operações internas não

beneficiadas pela isenção com leite pasteurizado tipo A, B ou C ou leite UHT (UAT)

alcance somente o leite produzido no Estado. Cabe observar que a referida redução

de base de cálculo resulta numa carga tributária equivalente a 7%. No caso do setor

de comércio eletrônico e de “telemarketing”, foi adotada como medida de proteção a

concessão de crédito presumido, por meio de regime especial de tributação.

Tendo  em  vista  os  argumentos  apresentados,  consideramos  necessárias  as

medidas  de  proteção  da  economia  do  Estado  acima  referidas,  restabelecendo  a

competitividade do segmento econômico-industrial do leite e de laticínios e garantindo

a manutenção dos investimentos do setor de comércio eletrônico e de “telemarketing”

no Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação da medida fiscal adotada para o

segmento econômico-industrial  do leite e de laticínios e para o setor de comércio

eletrônico  e  de  “telemarketing”  por  meio  do  projeto  de  resolução  a  seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica medidas fiscais adotadas para o segmento econômico-industrial do leite e
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de laticínios e para o setor de comércio eletrônico e de “telemarketing”, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Ficam  ratificadas,  nos  termos  do  art.  225 da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de  1975,  as  medidas  fiscais  adotadas  para  o  contribuinte  mineiro  dos

seguintes setores:

I  – econômico-industrial  do leite  e de laticínios, em virtude de benefícios fiscais

concedidos pelos Estados de  São Paulo, por meio do Decreto nº 45.490, de 30 de

novembro de 2000; de Goiás, por meio da Lei nº 13.453, de 16 de abril de 1999; do

Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 29.042, de 27 de agosto de 2001, alterado

pelo Decreto nº 42.035, de 16 de setembro de 2009; e pelo Distrito Federal, por meio

do Decreto nº 29.179, de 19 de junho de 2008;

II – de comércio eletrônico e de “telemarketing”, em virtude de benefícios fiscais

concedidos  pelos  Estados  de  Goiás,  por  meio  do  Ofício  nº  1773/10-GSF,  do

Secretário de Estado de Fazenda, e de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 304/10-

GS/SICME, do Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia.

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE O OFÍCIO Nº 3/2011, DO TRIBUNAL DE

CONTAS

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o Ofício nº 3/2011 encaminha a

prestação de contas do referido Tribunal relativa ao exercício de 2010, atendendo ao

que dispõe o § 5º do art. 76 da Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades da proposição no "Diário do Legislativo" de

7/4/2011  e  de  12/11/2011,  respectivamente,  o  processo  ficou  disponível  para

requerimento de informações, por 10 dias, conforme dispõe o art. 217 do Regimento

Interno.
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Decorrido  o  prazo acima,  a  proposição foi  encaminhada  a  esta  Comissão para

receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

O ofício  em  epígrafe  remete  a  esta  Casa as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais – TCEMG – relativas ao exercício de 2010, em atendimento

ao disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual. De acordo com a Lei

Complementar  nº  102,  de  17/1/2008  –  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  –,  a

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do TCEMG

será exercida pela Assembleia Legislativa, sendo competência privativa do Tribunal

apresentar sua prestação de contas anual a esta Casa, acompanhada do relatório de

controle interno.

O TCEMG é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa na sua atividade de controle

externo  dos  atos  das  unidades  administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta, em conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76,

"caput",  da Constituição do Estado.  Nas suas atribuições constitucionais,  além do

controle  da  legalidade  e  da  regularidade  contábil  da  execução  orçamentária,

financeira e patrimonial do Estado, a Corte de Contas apresenta-se como importante

parceira desta Casa Legislativa no acompanhamento da execução e avaliação das

políticas  públicas no tocante à eficiência,  à eficácia e à efetividade das ações de

governo.

A  prestação  de  contas  do  Tribunal  obedece  ao  padrão  determinado  por  sua

Instrução  Normativa  nº  17/2008,  que  estabelece  normas  sobre  composição  e

apresentação das prestações de contas de exercício financeiro dos administradores e

gestores dos órgãos da administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios

constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por uma comissão

técnica de servidores da referida Corte, especificamente designada pela Portaria da

Presidência nº 1/2011.

Desse modo, foram encaminhados à Casa três volumes contendo o relatório dos

atos de gestão e do controle interno, o demonstrativo da receita orçamentária e da

execução orçamentária da  despesa,  balancetes mensais,  contas  correntes,  dívida

flutuante, conciliação bancária, controle de adiantamentos e convênios, entre outros.
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Conforme documentos  encaminhados  no  final  do  exercício  de  2010,  o  Tribunal

contava com 1.321 servidores, sendo 64 de recrutamento amplo e 1.257 efetivos.

Destes, 15 ocupam cargos de direção superior (incluídos os Conselheiros, Auditores

e Procuradores),  87 ocupam cargos de  assessoramento  e  de chefia  e 1.155 são

Agentes, Oficiais de Apoio e Técnicos de Contas.

Para o desempenho de suas atividades em 2010, o TCEMG teve uma despesa

fixada  em  R$353.200.000,00.  Desse  total,  R$344.700.000,00  foram  realizados  no

período, o que representa um aumento de 12,49% em relação aos gastos de 2009.

Analisando  a  composição  das  despesas,  vemos  que  R$298.000.000,00  (86,42%)

foram  destinados  a  gastos  com  pessoal,  R$40.900.000,00  (11,86%)  para  outros

custeios e R$5.900.000,00 (1,72%) para investimentos.

Segundo o demonstrativo e o comparativo apresentados pelo Tribunal, houve um

aumento de 10,7% com gastos de pessoal em relação ao exercício de 2009. A Corte

argumenta que o acréscimo “deve-se ao crescimento vegetativo da folha, além do

pagamento  de  verbas  retidas”,  em  que  pese  ter  ocorrido  uma  redução  de  63

servidores  no  período.  Com  relação  ao  demonstrativo  do  comprometimento  da

Receita  Corrente  Líquida  com  a  despesa  total  de  pessoal,  o  percentual  atingiu

0,7078%, ou seja, manteve-se dentro do limite prudencial de 0,7342% a que se refere

o  art.  22  da  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  –  LRF –  Lei  Complementar  Federal

n°101, de 2000.

Em relação ao grupo Investimentos, destaca-se um aumento dos gastos em relação

a 2009. Naquele ano, R$4.100.000,00 foram executados, enquanto em 2010 esse

valor  atingiu o  montante  de  R$5.900.000,00.  Tal  aumento pode ter  explicação no

relatório de gestão apresentado pela Diretoria de Administração, segundo o qual as

demandas  operacionalizadas  em  2010  focaram  a  “realização  dos  Objetivos

Estratégicos desta Corte de Contas e a continuidade da implementação do Plano de

Tecnologia  da  Informação  (…),  sendo  que  os  investimentos  realizados  (…)

culminaram na aquisição de equipamentos de  informática e ampliação do parque

tecnológico da Casa”.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destaca-se o elemento Locação de

Mão de Obra (R$18.900.000,00) e o elemento Outros Serviços de Terceiros – Pessoa



729
____________________________________________________________________________

jurídica (R$13.080.000,00). Tais montantes representam 78,34% do total dos recursos

desse grupo de despesas.

Sob a ótica das atividades desenvolvidas, a Corte esclarece que, no exercício de

2010, foram realizadas 82 auditorias e inspeções nos entes jurisdicionados. Desse

total, 67 foram auditorias cujo escopo é “propiciar conhecimento geral dos órgãos e

entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes do Estado e

dos Municípios e avaliar suas operações, atividades e sistemas de gerenciamento e

controle interno, bem como a execução e os resultados alcançados pelos programas

de governo, devendo ser ordenadas pelo Tribunal Pleno”.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008-2011, o TCEMG destacou, por meio do Relatório de

Controle  Interno,  a  Ação  4445 –  Fiscalização  Contábil,  Financeira,  Orçamentária,

Operacional e Patrimonial e a Ação 1359 – Modernização do Controle Externo.

Com relação à meta física estabelecida para a Ação 4445 em 2010 (processos

apreciados e analisados – 19.500),  nota-se que foi plenamente atingida, visto que

foram apreciados e julgados 26.833 processos naquele ano.

Quanto à Ação 1359, conforme dados apresentados, teve apenas 43% de sua meta

executada. A Corte esclarece que “o resultado inferior à meta estabelecida se deveu à

existência de atividades previstas no Plano Operativo Anual (POA) do Programa de

Modernização do Controle Externo – Promoex e que não tiveram a sua conclusão até

o  final  do  exercício”.  Argumenta,  ainda,  que  a  “execução  do  Plano  depende  da

observância  de  normas  internacionais  para  contratação  e  aquisição  de  bens  e

serviços.  A complexidade  dessas  normas  torna  os  procedimentos  morosos,  com

impacto na execução orçamentária do exercício”.

Finalizando, há que se mencionar que o TCEMG apresentou relatório de execução

física e financeira do Promoex, convênio firmado com o Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão com o objetivo de melhorar os níveis de eficiência e eficácia das

ações de fiscalização e controle. Conforme o demonstrativo financeiro apresentado, o

total de recursos em 2010 foi de R$3.900.000,00. Ocorre que, somando a execução

das  fontes  ou  procedências  24.1  e  10.3,  indicativas  de  recursos  provenientes  de

convênio  e  contrapartida,  apenas  consta  executado  no  exercício  R$1.700.000,00
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milhão,  de  um  valor  total  de  R$4.000.000,00  de  crédito  autorizado,  no  projeto-

atividade Modernização do Controle Externo. Essa informação está em conformidade

com o relatório de ações em 2010 e com a taxa de execução informada pela Corte no

relatório de controle interno, de 43%. Dessa forma, seria conveniente que a Corte, em

seu próximo ofício, uma vez que o convênio teve seu prazo prorrogado até este ano,

pormenorizasse  o  demonstrativo  orçamentário  e  financeiro,  informando  a  que

projetos-processos  pertencem  os  recursos,  bem  como  a  execução  por  fonte  de

recursos, no ano de exercício em questão, uma vez que os relatórios apresentados

são  referentes  aos  termos  do  convênio  e  suas  metas,  os  quais  têm  registros  e

controles próprios, distintos daqueles utilizados no Orçamento do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do TCEMG referentes ao

exercício de 2010, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2010.

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.551/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

denominação de Escola Estadual Francisco Cândido Xavier à escola estadual a ser

criada no Bairro Residencial Pacaembu, no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  reunião  de  14/6/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Educação para que esta se manifestasse sobre a

pretensão do projeto.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.551/2011 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Francisco Cândido Xavier à escola estadual localizada no Bairro Residencial

Pacaembu, no Município de Uberaba.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Decreto nº 45.519, de 2010, no inciso IV de seu

art.  1º,  criou  a  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  situada  na Av.

Américo Pessato, nº 100, Bairro Pacaembu, no Município de Uberaba. Portanto, a

proposição em tela pretende denominar unidade de ensino já constituída pelo Poder

Executivo. Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, que visa adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Com  relação  à  análise  jurídica,  as  matérias  que  só  podem  ser  reguladas  pela

União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da  Constituição  da

República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que

lhe assegura a prerrogativa de editar  normas sobre assuntos de interesse local  e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa

Lei  Maior,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo

privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria  e  determina,  em  seu  art.  1º,  que  a  denominação  de  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado deve ser atribuída por lei. Em seu art. 2º, a

norma  estabelece  que  a  escolha  da  denominação  recairá  em  nome  de  pessoa

falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e  relevantes  serviços
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prestados à coletividade, evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou

outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Educação manifestou-se de forma favorável aos termos da proposição, uma vez que

o colegiado escolar da unidade a ser denominada aprovou, por unanimidade, o nome

de Francisco Cândido Xavier. Ressaltam que o homenageado muito colaborou para o

desenvolvimento  social  e  econômico  do  Município  de  Uberaba,  ajudando  a

transformá-lo  em  polo  de  visitantes  de  diversas  regiões  do  País  e  do  exterior,

constituindo-se em exemplo de cidadania para aquela municipalidade.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.551/2011 na forma do Substit utivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  situada  no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Francisco  Cândido  Xavier  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Av. Américo Pessato, nº 100,

Bairro Pacaembu, no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.964/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –

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.

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 1.964/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência  aos Condenados – Apac – com sede no Município  de

Perdões. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo auxiliar as autoridades judiciárias e policiais da comarca nas tarefas

ligadas  à  readaptação  dos  sentenciados  e  presidiários,  além  de  fiscalizar  a

concessão de benefícios penitenciários.

O  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  visa  à  assistência  social,  à  família,  à

promoção da saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à difusão da

cultura  entre  os  detentos,  buscando possibilitar  sua  recuperação e  reinserção na

sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na região onde atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apac  de  Perdões,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.964/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação  de  Espaço  Democrático  Presidente  Itamar  Franco  ao  1º  andar  do

Palácio Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  análise  preliminar  de  seus  aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  20/9/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

informasse a esta Casa se o mencionado espaço já tem denominação oficial  e se

existe, no Município de Belo Horizonte, outro próprio público estadual com a mesma

denominação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.311/2011 tem por finalidade dar a denominação de Espaço

Democrático Presidente Itamar Franco ao 1º andar do Palácio Tiradentes, localizado

na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em que predomina o interesse

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

sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da citada

Carta.

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

25 da referida Constituição, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos

não constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo

ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
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nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

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

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

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

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Em resposta  à diligência  solicitada,  a Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  de

Relações  Institucionais,  por  meio  da  Nota  Jurídica  nº  396/2011,  manifestou  sua

concordância  com  a  denominação,  por  tratar  de  merecido  reconhecimento  pelos

serviços prestados pelo homenageado ao Estado.

Por fim, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º do projeto, que estabelece

que o governo providenciará, com recursos de seu orçamento, a fixação de marco

comemorativo e placas indicativas da denominação proposta, deve ser suprimido, por

tratar de atribuição inerente ao Poder Executivo. De fato, os incisos II e XIV do art. 90

da Constituição mineira fixam como competência privativa do Governador do Estado,

respectivamente, exercer a direção superior do Poder Executivo e dispor sobre sua

organização e sua atividade.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer, para sanar a impropriedade apontada e indicar o Município onde se

encontra o próprio a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.311/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação ao primeiro andar do Palácio Tiradentes,  localizado na Cidade

Administrativa Presidente Tancredo Neves, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreta:

Art. 1º – Fica denominado Espaço Democrático Presidente Itamar Franco o primeiro
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andar do Palácio Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

Neves, no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.754/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep

–, com sede no Município de Tombos.

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 2.754/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública – Consep –, com sede no Município de Tombos,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

colaborar nas atividades de segurança pública local, com vistas à maior eficiência,

presteza e controle das ações em defesa da comunidade.

Para a consecução de seu objetivo, o Consep de Tombos congrega as lideranças

comunitárias do Município para auxiliarem no planejamento de ações integradas de

segurança, visando à melhoria da qualidade de vida da população; propõe soluções

para problemas ambientais e sociais e desenvolve o espírito cívico e comunitário de

seus assistidos.

Constituindo-se como canal privilegiado, por meio do qual as autoridades policiais e

de  órgãos  do  sistema de defesa social  podem  ouvir  a  comunidade,  a  instituição

contribui para que tais organismos operem em função das aspirações da população.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  se  outorgar  ao  Consep  de
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Tombos o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.754/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.786/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –, com sede no

Município de Monsenhor Paulo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.786/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –, com sede no Município de

Monsenhor Paulo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  29  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  e

equivalentes;  e o art.  31 prevê que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio
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remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e com sede no Município de

Monsenhor Paulo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.786/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.794/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Organização Regional de Combate ao Câncer - Orcca

-, com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.794/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Regional de Combate ao Câncer - Orcca -, com sede no Município de

Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.



739
____________________________________________________________________________

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 17 veda a

remuneração de seus Diretores; e o art. 30 prevê que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  pessoa  jurídica  que  tenha

preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.794/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.797/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no Município de

Monte Azul.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.797/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 prevê 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  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.797/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.799/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede no Município de

Congonhas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  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 2.799/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede no Município de Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  37,  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.  46,  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.

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 2.799/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  ao  Menor  de

Congonhas – Ceamec –, com sede no Município de Congonhas.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.803/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar - Asol-Art -, com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.803/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Somos Operários do Lar - Asol-Art -, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 32 prevê que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e sede neste Estado; e o art. 39 veda

a remuneração de seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.803/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.813/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Superatum,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.813/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Superatum, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 27,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica

comprovada,  sede  e  atividade  preponderante  no  Município  de  Belo  Horizonte  e

devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.813/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Glaycon Franco -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.814/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  de  Apoio  às

Comunidades do Município de Medina, com sede no Município de Medina.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.814/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente  de  Apoio  às  Comunidades  do Município  de  Medina,  com

sede no Município de Medina.

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.  30,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 32, que as atividades de seus

diretores,  conselheiros,  associados,  benfeitores  e  equivalentes  não  serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.814/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.817/2012

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 de Moradores do Bairro Cruzeiro – AMBC –, com sede

no Município de Mesquita.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.817/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro – AMBC –, com sede no Município de

Mesquita.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  32,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  36,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e 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 2.817/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.822/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Angélica Lamóia de Carvalho, com sede no Município

de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.822/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Angélica Lamóia de Carvalho, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo  da instituição determina,  no art.  6º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e,  no  art.  9º,

parágrafo  único,  que  as  atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  são

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  vantagens  ou  benefícios,  por

qualquer forma ou título.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.822/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.824/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Polo de Evolução das Medidas Sócio Educativas – Pemse –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.824/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Polo de Evolução das Medidas Sócio Educativas – Pemse –, com sede no Município

de Juiz de Fora.

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. 5º, parágrafo

único, letra A, que seus cargos de direção não serão remunerados; e, no art. 38, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidade legalmente constituída, em funcionamento no Município de Juiz de Fora e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.824/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.842/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Barreiro III Ponte,

com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.842/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de  Barreiro  III  Ponte,  com sede  no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  51,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social; e, no art. 52, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros

e  associados  não  são  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucro,

gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.842/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.844/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Córrego da Paixão e da Penha -

Amocopp - e adjacências, com sede no Município de Mantena.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 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 2.844/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Córrego  da  Paixão  e  da  Penha  -  Amocopp  -  e

adjacências, 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.

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.  40,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída  e  com  sede  na  região,  para  ser  aplicado  nas

mesmas finalidades da associação dissolvida;  e,  no art.  41,  que seus Diretores e
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Conselheiros  não  são  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.844/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.861/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Central de Formiga da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/2/2012 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 2.861/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 40 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,
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que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento

de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título;  e,  no inciso III,  que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo,

dotada de personalidade jurídica,  registrada no Conselho Nacional  de Assistência

Social e com sede e atividades, preferencialmente, no Município de Formiga; ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.861/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Glaycon Franco -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  e  Amigos  do  Bairro

Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/2/2012 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 2.870/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Inconfidentes, com sede

no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas a

qualquer  título,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações  ou

quaisquer  outras  vantagens ou benefícios; e,  no art.  26, parágrafo único,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidade  congênere,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  com

sede e foro no Município de São Gonçalo do Sapucaí, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.870/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Patrus Filho, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji o imóvel que especifica.

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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 568/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
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ao Município de Tocos do Moji imóvel constituído de terreno urbano edificado, com

área de 2.349m², localizado nesse Município.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º com a finalidade de corrigir a

área do imóvel, que é de 2.000m².

Cabe ressaltar que, no parágrafo único do art. 1º, a proposição determina que o

imóvel  será utilizado para  o  funcionamento  de  escola  municipal,  em benefício  da

comunidade local, especialmente a estudantil.

Já no art. 2º, o projeto determina que o imóvel reverterá ao doador se, no prazo de

três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

A proposição de lei  em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 568/2011,  no 1º

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Antônio  Júlio  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 700/2011, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.028/2009, “determina que o Departamento

Estadual de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG - divulgue,  trimestralmente,  os

valores arrecadados com multas de trânsito, bem como sua destinação”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 7/6/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG - para que se manifestasse sobre a medida contida na proposição. Tendo

em vista o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do

Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o momento, o órgão citado

não tenha respondido à diligência.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  obrigar  o  Detran  a  divulgar,  trimestralmente,  os

valores arrecadados com multas, assim como a destinação de tais recursos. Segundo

o art. 1º da proposição em análise, a referida publicidade deverá ser feita no diário

oficial, na internet, no Portal da Transparência e no site do próprio órgão.

No que tange aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, cabe-nos dizer

que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar, pois a

matéria não está entre aquelas que a Carta mineira reservou privativamente a alguns

órgãos ou autoridades. Do ponto de vista material, ressalta-se que a medida contida

na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que

regem  a  administração  pública,  previstos  no  art.  37,  “caput”,  da  Constituição  da

República, notadamente, ao princípio da publicidade.

Parece-nos  evidente  que  a  intenção  do  autor  é  garantir  maior  transparência  à

gestão do dinheiro público, mais especificamente daquele que é arrecadado por meio

da atividade fiscalizatória do trânsito. Tal transparência constitui-se, assim, em mais

um mecanismo de prestação de contas do Estado ao cidadão mineiro, que, com os
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dados sobre os valores das multas e sua destinação, poderá cobrar maior eficiência

no gasto desses valores.

Entretanto, a fim de conferir maior clareza ao texto da proposição, apresentamos o

Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 700/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - divulgue

trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  O Departamento de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG - divulgará,

trimestralmente,  no diário  oficial  do  Estado,  no Portal  da  Transparência  e na  sua

página da internet, os valores arrecadados com multas de trânsito no âmbito da sua

competência, bem como a destinação desses recursos.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.081/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.790/2010, “institui a Comissão Estadual de

Políticas para Adoção de Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo criar a Comissão Estadual de Políticas

para  adoção  de  crianças  e  adolescentes  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com

competência  para  decidir  sobre  a  política  estadual  de  adoção  de  crianças  e

adolescentes, por meio da integração de vários órgãos e entidades que atuam nessa

seara no âmbito do Estado. As atribuições do órgão que se pretende criar, o qual terá

natureza colegiada e caráter consultivo, estão enumeradas no art. 2º do projeto, entre

as quais se destacam as seguintes: acompanhar, analisar e fiscalizar a execução dos

projetos e ações sobre adoção de crianças e adolescentes no Estado; propor atos

normativos  necessários  à  implementação  das  políticas  de  adoção  de  crianças  e

adolescentes e acompanhar a tramitação de matérias na Assembleia Legislativa; e

propor a elaboração de estudos e pesquisas e estimular a realização de campanhas

relativas à adoção de crianças e adolescentes no Estado. Outras atribuições do órgão

estão  pormenorizadas  no  art.  3º  da  proposição,  as  quais  abarcam,  entre  outras

competências,  o  poder  de  sugerir  políticas  de  apoio  à  adoção  de  crianças  e

adolescentes  e  de  orientar  o  planejamento  e  a  formulação  de  políticas  públicas

voltadas para a população de crianças e adolescentes que aguardam a possibilidade

de convivência familiar.

De acordo com o projeto, a Comissão será composta de 20 membros, sendo 10

indicados pelo Executivo e 10 indicados pela sociedade civil,  segundo critérios de

escolha  estabelecidos  pelo  Executivo.  A função  dos  membros  é  considerada  de

interesse público e não será remunerada, cabendo ao regimento interno dispor sobre

a organização,  o  funcionamento e  as  atribuições dos integrantes  do  citado órgão

colegiado, que será vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que

goza de competência para adotar  as providências  necessárias à sua instalação e

funcionamento.

Não  obstante  a  preocupação  do  parlamentar  com  a  situação  das  crianças  e

adolescentes  e,  consequentemente,  com  a  situação  familiar,  o  que  é  digno  dos
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maiores  encômios,  a  proposição  contém  vício  insanável  de  inconstitucionalidade,

conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

A  Carta  mineira,  mais  precisamente  no  art.  66,  seguindo  as  diretrizes  da

Constituição  da  República,  enumera  as  matérias  de  competência  privativa  dos

Poderes do Estado, cabendo ao Governador do Estado “a criação, estruturação e

extinção  de  Secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da  administração

indireta”, conforme prescreve a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição do

Estado. Outrossim, a alínea “f” do mesmo artigo assegura à referida autoridade a

prerrogativa privativa para dispor sobre a “organização da Advocacia do Estado, da

Defensoria  Pública,  da  Polícia  Civil,  da  Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos  da

administração pública”.

Ao propor a criação de órgão colegiado na estrutura da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, com a consequente definição de atribuições, o projeto em

exame  contraria  claramente  os  dispositivos  constitucionais  mencionados,  o  que

implica violação ao tradicional princípio da separação dos Poderes, de longa tradição

no  direito  brasileiro.  As  regras  de  iniciativa  privativa  constantes  no  ordenamento

constitucional  são  estabelecidas  com  fundamento  na  divisão  de  funções,  que  é

peculiar ao Estado moderno, cabendo a cada Poder o desempenho de atribuições

que lhe são próprias. Assim, cabe ao Executivo – e somente a ele –, seja por meio de

lei, seja por meio de regulamento, dispor sobre as matérias que se encartam em seu

campo de atuação, como é o caso da criação de órgãos públicos em sua estrutura

organizacional.  Se o órgão ou entidade que se pretende criar  for  subordinado ou

vinculado  a  secretaria  de  Estado,  não  há  dúvida  de  que  essa  iniciativa  fica

condicionada à discricionariedade política do Governador do Estado, não cabendo a

membro desta Casa a deflagração do processo legislativo relativamente a assuntos

dessa natureza.

Igualmente, não poderia o Chefe do Poder Executivo encaminhar a esta Assembleia

Legislativa  projeto  de  lei  que  crie  órgão  em  sua  estrutura  ou  disponha  sobre  a

organização interna do Parlamento, pois estaria invadindo seara alheia e afrontando o

secular postulado da separação dos Poderes.

No plano jurisprudencial,  é  cediço o entendimento do Supremo Tribunal  Federal
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acerca da inconstitucionalidade de lei  de iniciativa parlamentar que versa sobre a

organização  e  estruturação  do  Poder  Executivo.  A  título  de  exemplificação,

transcrevemos a seguinte ementa:

“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  do  Estado  de  São  Paulo.

Criação de Conselho Estadual de Controle e Fiscalização do Sangue – Cofisan –,

órgão auxiliar da Secretaria de Estado da Saúde. Lei de iniciativa parlamentar. Vício

de iniciativa. Inconstitucionalidade reconhecida. I – Projeto de lei que visa a criação e

estruturação  de  órgão  da  administração  pública:  iniciativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo (art. 61, § 1º, II, ‘e’, CR/88). Princípio da simetria. II – Precedentes do STF.

III  –  Ação  direta  julgada  procedente  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da  Lei

estadual  paulista  9.080/95.  ADI  1275/SP  –  São  Paulo;  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade; Relator(a): Min. Ricardo Lewandowsky; Julgamento: 16/5/2007;

Órgão Julgador: Tribunal Pleno”.

Situação  completamente  distinta  é  a  fixação  de  diretrizes  ou  parâmetros  para

determinada  política  pública,  caso  em  que  o  Legislativo  poderá  ter  tal  iniciativa,

cabendo ao Executivo a implementação ou execução dessa política, o que não ocorre

com a proposição em análise, que tem o propósito deliberado de alterar a estrutura

orgânica  do  Executivo,  mediante  a  instituição  de  órgão  colegiado.  Não  há  como

confundir a lei delimitadora de princípios e diretrizes que balizam as ações concretas

do Executivo, a qual pode ser de iniciativa parlamentar, com a norma que interfere na

atividade do Poder administrador e tolhe a liberdade do Governador do Estado para

tratar  de assuntos que lhe são afetos.  Tal norma, à luz do  sistema constitucional

vigente, estará sempre eivada de inconstitucionalidade.

Não é demais ressaltar que, no âmbito do Estado, vige a Lei nº 10.501, de 1991,

que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o

Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  dá  outras

providências.  Esse  Conselho,  de  natureza  deliberativa,  integrava  a  estrutura  da

Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social, posteriormente transformada em

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por força da Lei Delegada nº 112,

de 2007, a qual foi mantida pelo art. 5º, IX, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que

dispõe sobre a organização básica da administração pública do Poder Executivo. As
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atribuições desse Conselho estão elencadas no art. 7º da mencionada Lei nº 10.501,

entre as quais se destacam as seguintes: formular a política estadual dos direitos da

criança  e  do  adolescente,  fixando  prioridades  para  a  consecução  das  ações,  a

captação e  a  aplicação  de recursos;  indicar  as  prioridades  a  serem incluídas  no

planejamento global do Estado, em tudo que se refira às condições de vida da criança

e do adolescente ou as possa afetar; cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o

Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas constitucionais pertinentes.

Ademais, a Lei Federal nº 8.090, de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do

Adolescente, estabelece, no “caput” do art. 50, que “a autoridade judiciária manterá,

em  cada  comarca  ou  foro  regional,  um  registro  de  crianças  e  adolescentes  em

condições  de  serem  adotados  e  outro  de  pessoas  interessadas  na  adoção”.  O

deferimento dessa inscrição ocorrerá após consulta aos órgãos técnicos do juizado,

ouvido o Ministério Público.

Finalmente, saliente-se que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

Sedese  –,  em  resposta  à  diligência  solicitada  por  esta  Comissão,  expediu  nota

técnica na qual se manifestou contrariamente ao projeto, sob o argumento de que já

existem normas jurídicas específicas disciplinando a matéria. Após a explicitação das

regras jurídicas aplicáveis, a Sedese firmou a seguinte conclusão:

“Diante  do  exposto,  com  as  competências  consubstanciadas  na  Lei  10.851,  de

17/10/2011,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente, e a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, a proposta

de  criação  de  Comissão  para  tratar  de  adoção  é  desprovida  de  fundamento  e

cabimento,  uma  vez  que  se  sobrepõe  às  atribuições  do  Conselho  Estadual  dos

Direitos da Criança e do Adolescente, bem como dos dispositivos contidos no ECA,

que já define que cabe (sic)  aos juizados e  Ministério  Público todas as decisões

relativas à adoção”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.081/2011.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon
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Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.222/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.222/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.285/2010, obriga a impressão

do  calendário  oficial  de  vacinação  na  contracapa  dos  cadernos  distribuídos

gratuitamente aos alunos das escolas públicas estaduais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para parecer.

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva tornar  obrigatória  a impressão, na contracapa dos

cadernos escolares distribuídos gratuitamente aos alunos da rede oficial de ensino,

do  calendário  de  vacinação obrigatória  da  criança,  do  jovem  e  do adulto,  o  qual

deverá  ser  atualizado  de  acordo  com  as  diretrizes  do  Ministério  da  Saúde  e  da

Secretaria de Estado de Saúde e será encaminhado pelas pastas estaduais da saúde

e da educação aos fornecedores que forem os vencedores da licitação para a compra

de cadernos.

Convém dizer que já foi editada no Estado a Lei nº 11.824, de 1995, que dispõe

sobre  a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteúdo educativo  nas

capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. Nos

termos  dessa  lei,  devem  ser  veiculadas,  entre  outras,  matérias  sobre  direitos  e

garantias  individuais  e  coletivas,  direitos  sociais  e  culturais,  proteção  ao  meio

ambiente,  direitos  políticos,  aspectos  éticos  da  conduta  individual,  cidadania  e

aspectos relevantes de seu exercício, o bem comum como objetivo do desempenho

social do cidadão.

Para  além das dificuldades  de  ordem prática  que o  projeto  em exame levanta,



761
____________________________________________________________________________

consistentes  no  fato  de  que  é  escasso  o  espaço  da  capa  e  da  contracapa  dos

cadernos escolares, é preciso dizer também que a medida que se pretende instituir

não atenderia à finalidade que estaria na base de sua edição, qual seja a proteção à

saúde,  por  meio  da  divulgação  de  informações  importantes,  como  é  o  caso  do

calendário  de  vacinação  obrigatória.  De  fato,  as  crianças  em  idade  escolar  já

ultrapassaram a faixa etária em que são aplicadas as principais vacinas constantes

do calendário oficial. Desse modo, é possível identificar no projeto uma inadequação

entre meio e fim. Diversa é a situação no que concerne à divulgação de mensagens

de cunho educativo na contracapa dos cadernos escolares, as quais podem contribuir

para a boa formação das crianças.

Nesse  passo,  cumpre  invocar  um  princípio  basilar  de  nosso  sistema  jurídico-

constitucional, previsto de modo expresso na Carta mineira e contido implicitamente

na Constituição da República, qual seja o princípio da razoabilidade, que se desdobra

em três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade. A primeira requer

que  a  medida  legal  seja  apta  a  produzir  os  fins  objetivados  pela  norma.  Numa

palavra: adequação de meios a fins, o que não se verifica no caso em exame. Já a

dimensão  da necessidade preconiza  a  utilização do meio  menos  oneroso  para  a

obtenção do fim colimado pela norma jurídica. A esse propósito, é preciso dizer que já

existem várias campanhas de vacinação que buscam promover a conscientização da

população quanto à relevância da vacinação, sendo certo que, em geral, as pessoas

já internalizaram a importância de tal procedimento. De fato, no âmbito do SUS, os

programas de imunização já estão bem consolidados e têm alcançado seus objetivos.

Por  último,  tem-se  a  proporcionalidade,  que  concerne  à  relação  entre  custo  e

benefício,  vale dizer,  exige-se que os benefícios que a medida legislativa acarrete

superem os eventuais  efeitos nocivos.  No caso,  conforme dito,  não vislumbramos

nenhum benefício que poderia advir da pretensa lei, ao passo que muitos seriam os

aspectos  negativos,  como,  por  exemplo,  o  acionamento  do  aparato  legislativo  do

Estado, com dispêndio de recursos e energia processual, para a produção de norma

que em nada aproveita à sociedade.

Portanto,  submetida  ao  crivo  do  princípio  da  razoabilidade,  de  assento

constitucional, a proposição não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.222/2011.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.375/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 454/2007, visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Botumirim o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  31/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  para  que  essa  se

manifestasse sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.375/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Botumirim o imóvel com área de 1.540m² , compreendendo os lotes

n°s 4 e 5, situado na Rua Primeiro de Março, nesse Município, com escritura pública

lavrada a fls.121/121v. do Livro n° 41, do Cartório  do 2° Ofício Judicial e Notas da

Comarca de Francisco Sá.

O parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel destina-se à

ampliação do posto de saúde municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio

do Estado cessada a causa que justifica a doação.

A autorização  legislativa  é  condição  para  a  alienação  de  próprios  públicos  em
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decorrência  de  exigência  contida  no  art.  18  da  Constituição  mineira  e,  no  plano

infraconstitucional, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos da administração pública.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 612/2011, posicionou-se de forma contrária à pretendida

alienação,  uma  vez  que  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –  PMMG  –  ocupa,

atualmente, parte do imóvel e pretende ocupar área maior para treinamento de seus

policiais.

Considerando  essas  informações,  se  aprovada  a  proposição  em  análise,  o

Governador,  diante  da  manifestação negativa da Seplag,  provavelmente  a  vetará.

Mesmo em  caso  de sanção  ou  de  derrubada  do veto,  pode-se  prever  que  a  lei

decorrente desse projeto seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma

vez  que  o  inciso  XIV  do  art.  90  da  Constituição  do  Estado  estabelece  como

competência privativa do Governador dispor sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo.

Portanto,  dar  continuidade à  tramitação da proposição sob comento contraria  o

princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.375/2011.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Glaycon Franco – André Quintão – Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.552/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe assegura ao

consumidor,  na oportunidade da aquisição de seguro, a assistência de corretor de

seguros devidamente habilitado e registrado ou de seu preposto em estabelecimentos

que comercializem seguros.
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Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/5/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por  objetivo  assegurar  ao consumidor,  quando da

aquisição de seguro, a assistência de corretor, devidamente habilitado e registrado,

ou de seu preposto. Na justificação do projeto de lei, o autor afirma que a medida tem

por  finalidade  proteger  os  interesses  dos  consumidores,  evitando  que  sejam

prejudicados, bem como atender ao Decreto-Lei n° 73 , de 1966.

Analisando  o  assunto,  verificamos  que  a  Constituição  Federal,  no  art.  24,  VIII,

conferiu  aos  Estados  a  competência  para  legislar  concorrentemente  sobre

“responsabilidade por dano causado ao consumidor”; e, no art. 22, VII, estabeleceu a

competência privativa da União para legislar sobre seguros.

No  uso  de  tal  atribuição,  a  União  editou  o  Decreto-Lei  n° 73,  de  21/11/66,

recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com “status” de lei, o qual, em seu

art. 122, prevê que “o corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário

legalmente  autorizado  a  angariar  e  promover  contratos  de  seguro  entre  as

Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado”. O art.

9° do  mesmo  decreto-lei  prevê  que  “os  seguros  serão  contratados  mediante

propostas  assinadas  pelo  segurado,  seu  representante  legal  ou  por  corretor

habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo

seguinte”, o que é confirmado pelo art. 2° do Decre to Federal n° 60.459, de 13/3/67.

Também é oportuno destacar o que dispõe o art. 10 do Decreto-Lei n° 73, segundo

o qual “é autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de

seguro, mediante solicitação verbal do interessado”.

Como se observa nos dispositivos, a norma geral estabelece a faculdade, e não, a

obrigatoriedade da contratação de seguro com a assistência de corretor habilitado.

Assim,  os  Estados,  no  uso  da  competência  supletiva,  não  poderiam  legislar  de
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maneira  a  tornar  obrigatória  tal  assistência,  sob  pena  de  extrapolar  os  limites

previstos na Constituição Federal.

É importante ressaltar que a contratação dos serviços de um corretor de seguros é

uma faculdade do interessado, a quem compete arcar com os custos do negócio, e a

sua regulamentação se insere no âmbito do direito civil, área em que a competência

privativa para legislar é da União.

Além disso, verificamos que a proposição, na forma apresentada, viola o art. 5°,

XIII, da Constituição Federal, segundo o qual “é livre o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, e o

art. 22, incisos I e XVI, da mesma Carta, que atribuiu à União a competência privativa

para legislar sobre direito do trabalho, organização do sistema nacional de emprego e

condições para o exercício de profissões. Não poderia o Poder Legislativo Estadual

estabelecer  tais  condições,  em  detrimento  da  competência  privativa  da  União,

conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal – STF – na Ação Direta

de Inconstitucionalidade n° 3.587/2007, a seguir ci tado.

“Ementa: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital nº 3.136/2003, que

‘disciplina a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do Distrito

Federal’.  3.  Alegação de usurpação de competência  legislativa  privativa  da União

para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre ‘condições para o

exercício de profissões’ (CF, art. 22, XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao

art. 22, I, da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o caso de

declarar a inconstitucionalidade formal da Lei  Distrital  nº 3.136/2003, em razão da

incompetência legislativa das unidades da federação para legislar  sobre direito do

trabalho. Precedentes citados: ADI nº 601/RJ; ADI nº 953/DF; ADI-MC nº 2.487/SC;

ADI  nº  3.069/DF.  5.  Quanto  à  violação  ao  art.  22,  XVI,  da  CF,  na  linha  dos

precedentes do STF, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos arts. 2° e 8° do

diploma impugnado por  versarem  sobre  condições  para  o  exercício  da  profissão.

Precedente citado: ADI-MC nº 2.752/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria,

DJ  23.4.2004.  (...)  7.  Ação  direta  julgada  procedente  para  declarar  a

inconstitucionalidade da legislação impugnada.”

É de ressaltar, ainda, que a Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 (Código de Defesa do
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Consumidor  – CDC), em seu art.  6°,  prevê como direi tos  básicos do consumidor,

entre outros: a educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e

serviços,  asseguradas  a  liberdade  de  escolha  e  a  igualdade nas  contratações;  a

informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentem;  a  proteção  contra  a  publicidade

enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais  coercitivos  ou  desleais  e  práticas  e

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. No art. 31,

prevê ainda que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas

características,  qualidades,  quantidade,  composição,  preço,  garantia,  prazos  de

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que impliquem à

saúde  e  segurança  dos  consumidores.  O  art.  39,  por  sua  vez,  contém  um  rol

exemplificativo de condutas vedadas ao fornecedor de produtos e serviços.

Tais disposições do CDC deixam claro que ao consumidor é garantido o direito a

informações claras e seguras, que possibilitem a análise da viabilidade ou não da

aquisição de um bem ou serviço e veda qualquer conduta do fornecedor que possa

prejudicar ou inviabilizar tal direito. Além disso, também há previsão, no art. 56 do

CDC, de sanções administrativas a serem aplicadas aos fornecedores em caso de

descumprimento das  normas de defesa do consumidor,  como multa  e  suspensão

temporária  da  atividade.  O  art.  66  do  CDC caracteriza  como  crime,  passível  de

detenção, “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a

natureza,  característica,  qualidade,  quantidade,  segurança,  desempenho,

durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”.

Em  que  pese  a  louvável  intenção  do  parlamentar,  a  proposição  não  inova  o

ordenamento jurídico, uma vez que já existem em lei dispositivos que protegem o

consumidor,  e  possui  vícios  de  ordem  constitucional  e  legal  que  impedem  sua

tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.552/2011.



767
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Glaycon Franco -  Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.667/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em epígrafe visa alterar

dispositivos da Lei nº 11.963, de 30/10/95, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 21/6/2011, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  a  fim  de  que  se  manifestasse  sobre  a

alteração pretendida. Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 11.963, de 1995, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa

Cruz do Escalvado o imóvel constituído por um terreno de 2.500m², situado no lugar

denominado Patrimônio, nesse Município, para a construção de uma área de lazer

destinada  à  comunidade  local.  De  acordo  com  o  art.  2º  dessa  norma,  o  imóvel

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da data de

publicação da lei, não lhe for dada a destinação prevista.

O Projeto de Lei  nº  1.667/2011 tem por escopo dar  nova redação ao parágrafo

único do art. 1º e ao art. 2º da Lei nº 11.963, de 1995, a fim de possibilitar que o

imóvel seja utilizado para a instalação de apoio operacional da Prefeitura e do Centro

de Referência de Assistência Social – Cras –, onde serão desenvolvidas atividades

de interesse da comunidade, e para a construção de quadra poliesportiva. Em seu

art. 2º, essa proposição prevê que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,
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não lhe for dada essa nova destinação.

É importante observar que o Prefeito Municipal de Santa Cruz do Escalvado, por

meio do Ofício nº 169/2011, informou que já foi firmado convênio com o Estado para a

construção do Cras. Esse Centro será voltado para o desenvolvimento de serviços

continuados  de  proteção  social  básica  à  população  que  vive  em  situação  de

vulnerabilidade  e  risco  social,  e  a  regularização  da  titularidade  do  imóvel  é

imprescindível para o início das obras.

Em resposta à diligência solicitada, a Seplag, por intermédio da Nota Técnica nº

597/2011, manifestou-se de forma favorável à alteração pretendida.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade. Por isso, em todas as proposições em que

esta  Casa  autoriza  a  alienação  de  bem  estadual,  como  determina  o  art.  18  da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de

tal salvaguarda encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão do imóvel.

Como  a  modificação  a  ser  implementada  pelo  projeto  está  de  acordo  com  a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, que

autoriza o donatário do imóvel a utilizá-lo para a instalação de apoio operacional da

Prefeitura e  a construção do Cras e de quadra  poliesportiva.  Essa alteração visa

respeitar o fato de que a norma, editada em 1995, vigorou por mais de 16 anos e, em

decorrência disso, não se pode retroceder no tempo e proceder à sua alteração como

se atual fosse.

Por igual razão, a cláusula que prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado

irá considerar a data de publicação da nova lei, e não a da lavratura da escritura

pública de doação, e será revogada a cláusula de reversão existente na Lei nº 11.963,

de 1995.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.667/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 11.963, de 30 de outubro de

1995, a dar ao imóvel a destinação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 11.963, de 30 de outubro

de 1995, autorizado a destiná-lo à instalação de apoio operacional da Prefeitura e à

construção do Centro  de  Referência  de Assistência  Social  –  Cras – e  de  quadra

poliesportiva.

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

prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação

prevista no art. 1º.

Art. 3º – Fica revogado o art. 2º da Lei nº 11.963, de 30 de outubro de 1995.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.839/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em tela  institui  a

Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula Óssea no Estado.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde.  Analisada  preliminarmente  por  aquela  Comissão,  que  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada, vem

agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  em

cumprimento ao disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir  a Política Estadual  de Mobilização para

Doação  de  Medula  Óssea  em  Minas  Gerais,  a  fim  de  aumentar  o  número  de

doadores  no  Estado,  por  meio  do  incremento  de  campanhas  de  incentivo,
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esclarecimento, divulgação e conscientização da população sobre a importância e a

necessidade  das  doações.  Estabelece,  pois,  as  diretrizes  dessa  política  e  as

incumbências do poder público para a sua implementação.

A medula óssea preenche a cavidade interna dos ossos e produz os componentes

do  sangue,  incluindo  as  hemácias  ou  células  vermelhas  –  responsáveis  pelo

transporte do oxigênio na circulação –, os leucócitos ou células brancas – agentes

mais importantes do sistema de defesa do organismo – e as plaquetas, que atuam na

coagulação do sangue. O transplante desse tecido beneficia pacientes com produção

anormal  de células sanguíneas, geralmente causada por  algum tipo de câncer no

sangue, como leucemia e linfoma, além de aplasia medular, entre outras doenças.

Em Minas Gerais, os candidatos a doadores de medula óssea são cadastrados pela

Fundação Hemominas. Além das unidades localizadas na Capital, a instituição conta

outros  18  centros  em  Municípios  no  interior  do  Estado,  que  também  cadastram

candidatos a doadores de medula óssea.

Primeiramente, o candidato – cuja idade deve ser de 18 a 55 anos – preenche o

formulário de identificação e assina o termo de consentimento, disponíveis no “site”

da  entidade  ou  no  próprio  local,  os  quais  devem  ser  entregues  no  ato  do

cadastramento. Nesse momento, uma pequena amostra de 5ml de sangue é colhida

para realização do exame de Antígenos Leucocitários Humanos – HLA – , cuja função

é traçar as características genéticas do candidato e verificar a compatibilidade com o

receptor  voluntário.  Esse  exame é  realizado  por  laboratórios  conveniados  com  o

Ministério  da Saúde e o resultado sobre o tipo de HLA é cadastrado no Registro

Nacional de Doadores de Medula Óssea – Redome –, vinculado ao Instituto Nacional

do Câncer – Inca.

Periodicamente, há um cruzamento de dados entre o resultado de HLA do doador

cadastrado no Redome e do paciente, informação que fica armazenada no Registro

Nacional de Receptores de Medula Óssea – Rereme. Em caso de compatibilidade

com  um  paciente,  o  doador  é  convocado  para  exames  complementares  e  para

realizar a doação.

O procedimento de doação consiste em uma cirurgia simples, de aproximadamente

90 minutos, em que são realizadas múltiplas punções nos ossos posteriores da pelve
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para aspiração do líquido medular. O volume retirado não causa transtornos à saúde

do doador. O paciente recebe a medula como uma transfusão de sangue, e as células

da medula óssea doada se alojam na medula óssea do receptor, onde passam a se

desenvolver.  Até  que  a  medula  nova  comece  a  produzir  células  sanguíneas  no

paciente,  ele  permanece  internado,  a  fim  de  evitar  processos  infecciosos  e

hemorrágicos.

Estudo publicado no “Caderno de Cultura e Ciência”, em 2008, identificou que a

solidariedade é o fator que motiva as pessoas a doarem sangue ou medula óssea.

Por outro lado, a falta de informação foi apontada como fator determinante na decisão

de  doar  medula  óssea,  uma vez  que  o  desconhecimento  sobre  o  assunto  e  as

dúvidas que sobressaem de comentários errôneos interferem na decisão de ser ou

não um doador.

De acordo com a Fundação Pró-Sangue,  o número de  doadores de medula no

Brasil ainda é muito pequeno. Campanhas realizadas pelo Inca a partir  de 2004 –

época  em  que  o  número  de  doadores  era  de  apenas  60  mil  –  possibilitaram  o

aumento do número de candidatos registrados e, atualmente, o País tem o 3º maior

banco do gênero no mundo, com mais de 2 milhões de doadores cadastrados no

Redome. Porém, segundo o Ministério da Saúde, esse número ainda é insuficiente,

visto que no Brasil a probabilidade de se encontrar um doador compatível é de 1 em

cada 100 mil.

É  incontestável  a  importância  da  realização  de  programas  sociais,  como

campanhas, para orientar e captar doadores de medula óssea. Com esses programas

é possível aumentar as doações em quantidade e qualidade, o que é necessário para

que se eleve o número de doadores potenciais cadastrados no Registro Nacional de

Doadores de Medula Óssea.

A matéria do projeto de lei em análise é semelhante à da Lei Estadual nº 11.553, de

3/8/94, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização

de transplantes. Essa norma estabelece a realização de campanhas periódicas para

esclarecimento da população sobre a necessidade e a importância da doação de

órgãos e sobre os procedimentos necessários para se tornar um doador, além da

concessão  de  estímulos  às  pessoas  para  tal.  Prevê,  ainda,  a  manutenção  de
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cadastros atualizados de pacientes que necessitam de transplantes e de potenciais

doadores, a realização de estudos e debates sobre o tema e a criação de programas

de capacitação de profissionais da área da saúde que lidam com transplantes.

Somos favoráveis à aprovação da matéria em análise, por acreditar que a política

proposta pode suplementar as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e pelo

Inca para incrementar as  estatísticas de doação de medula óssea no Estado.  No

entanto,  tendo  em  vista  a  Lei  nº  11.553,  em  vigor,  sugerimos  que  os  comandos

inovadores da proposição em análise sejam incorporados a essa norma. Para tanto,

apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer, o qual propõe alterações na

Lei nº 11.553, de 1994, de forma a enfatizar as ações do Estado para promoção da

doação de medula óssea.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.839/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 2º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre a ação

do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 2º da Lei nº 11.553, de 3 de agosto de 1994,

os seguintes incisos:

“Art. 2º – (...)

X – informar à população com idade entre 18 e 55 anos e em bom estado saúde

sobre a possibilidade e o procedimento de doação de medula óssea em vida e sobre

a necessidade de se ampliar o número de doadores de medula óssea;

XI – divulgar amplamente o endereço das unidades de saúde que fazem o cadastro

dos  possíveis  doadores  no  Registro  Nacional  de  Doadores  de  Medula  Óssea  –

Redome –;

XII  –  realizar  diagnósticos periódicos sobre as  condições de funcionamento dos

hemocentros  do  Estado  para  avaliar  a  necessidade  de  ampliação  do  número  de

unidades e de melhoria da infraestrutura das já existentes.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Hely Tarqüínio - Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.048/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.365/2009, tem por objetivo autorizar o

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 9/8/2011, a relatoria solicitou fosse a matéria baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – para que informasse

sobre a situação efetiva do imóvel e a existência ou não de óbice à sua alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.048/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Campestre imóvel com área de 390m² e faixa de terreno de

23,50m², situado na Rua Coronel José Custódio, nesse Município, e registrado sob o

nº 13.723, a fls. 196 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Campestre.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será utilizado

para a instalação da sede administrativa do Município de Campestre.

A alienação  de  patrimônio  da  administração  pública  é  matéria  sujeita  à  regra

consubstanciada no art. 18 da Constituição do Estado, que exige prévia autorização

legislativa para sua efetivação, e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

reforça essa exigência e subordina a transferência à existência de interesse público

devidamente comprovado.
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Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 599/2011, informou que

o imóvel  foi  incorporado ao patrimônio do Estado em decorrência da extinção da

MinasCaixa; que, em 2005, foi  cedido ao Município de Campestre para abrigar as

instalações  do  Serviço  Integrado  de  Assistência  Tributária  e  Fiscal  –  Siat  –,  do

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA – e da Prefeitura Municipal;  e que, desde

2010,  com  a  renovação  do  termo  de  cessão  de  uso,  é  utilizado  apenas  para  o

funcionamento do paço municipal, pois os órgãos estaduais foram transferidos para

imóvel locado pelo Município.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, órgão ao qual o imóvel está vinculado,

a  Seplag  posicionou-se  de  forma contrária  à  doação  pretendida,  uma vez  que a

administração estadual, nos termos do Decreto nº 43.645, de 2003, tem priorizado a

instalação de seus órgãos em imóveis próprios.

Considerando  essas  informações,  se  aprovada  a  proposição  em  análise,  o

Governador do Estado, diante da manifestação negativa da Seplag, provavelmente a

vetará. Mesmo em caso de sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que a lei

decorrente do projeto seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma

vez  que  o  inciso  XIV  do  art.  90  da  Constituição  do  Estado  estabelece  como

competência  privativa  do  Chefe  do  Executivo  dispor  sobre  a  organização  e  a

atividade desse Poder.

Portanto, dar prosseguimento à tramitação do projeto de lei sob comento contraria o

princípio da razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.048/2011.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Glaycon Franco -  Luiz Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.298/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em exame “torna
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obrigatória a execução do Hino Nacional nas escolas públicas do Estado de Minas

Gerais.”

Publicada  no  "Minas  Gerais"  de  12/8/2011,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, para receber parecer.

Preliminarmente,  cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  sob  comento  obriga  as  escolas  públicas  de  ensino  médio  e

fundamental  do Estado a executar  o Hino Nacional,  todas as  segundas-feiras,  no

início de cada turno.

A Constituição da República,  em seu art.  13,  § 1º,  dispõe que são símbolos da

República Federativa do Brasil a Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo Nacionais.

A Lei Federal nº 5.700, de 1º/9/71, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos

Símbolos Nacionais, regulamenta o referido dispositivo constitucional.  Essa lei,  em

seu art.  14, parágrafo único, determina que as escolas públicas e particulares, ao

menos uma vez por semana durante o ano letivo, deverão proceder ao hasteamento

solene  da  Bandeira  Nacional,  e  o  seu  art.  25,  inciso  II,  estabelece  que  o  Hino

Nacional será executado na ocasião desse hasteamento.

Editou-se, no Estado, a Lei nº 14.386, de 2002, que institui o instante cívico, que

compreende o hasteamento solene das Bandeiras Nacional e Estadual e a execução

do Hino Nacional e do Hino à Bandeira, no último dia de cada semana, em todos os

turnos, durante o ano letivo, nos estabelecimentos públicos e privados de educação

básica integrantes do sistema estadual de ensino.

Dessa maneira, há que ser destacada a antijuridicidade da proposição, tendo em

vista que ela busca disciplinar matéria já tratada pela legislação federal e estadual,

não introduzindo nenhuma inovação.

Nesse aspecto, a doutrina do direito aponta como características essenciais da lei,

do ponto de vista material, a generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter

inovador no que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual  se insere. Como o

projeto  em  análise  não  apresenta  esse  cunho  inovador,  fica  evidenciada  a  sua

inocuidade. Desse fato decorre a sua antijuridicidade, uma vez que é contrário ao
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direito legislar sobre tema já tratado em lei.

Conclusão

Isso posto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei n.º 2.298/2011.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Luiz Henrique -  Glaycon Franco -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.669/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe institui o

Polo Fruticultor de Morango do setor da agricultura, pecuária e abastecimento e dá

outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/11/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

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

do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de instituir, na microrregião de Senador

Amaral,  o  Polo  Fruticultor  de  Morango  do  setor  da  agricultura,  pecuária  e

abastecimento,  o  qual  abarca  os  seguintes  Municípios:  Bom  Repouso,  Borda  da

Mata,  Bueno  Brandão,  Brazópolis,  Cachoeira  de  Minas,  Cambuí,  Camanducaia,

Conceição  dos  Ouros,  Consolação,  Córrego  do  Bom  Jesus,  Espírito  Santo  do

Dourado, Estiva, Extrema, Gonçalves, Inconfidentes, Itapeva, Munhoz, Paraisópolis,

Pouso Alegre, Sapucaí-Mirim, Senador José Bento e Tocos do Moji, sendo Senador

Amaral o Município-sede do Polo.

O  projeto  prevê  a  concessão  de  incentivos  e  benefícios  fiscais  a  cooperativas,

associações e produtores individuais de morango localizados no Polo, com vistas ao
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estímulo  do  desenvolvimento  socioeconômico  da  região.  Entre  os  incentivos

previstos,  destacam-se  a  criação  de  condições  de  sustentabilidade  econômica,

ambiental e social na cultura dos frutos; a realização de melhorias nos processos de

classificação e padronização e a realização de campanhas de valorização dos frutos

de qualidade. Além disso, a proposição autoriza o Estado a conceder às entidades

mencionadas  no art.  2º  a  redução  da  carga  tributária  do  ICMS,  a  concessão  de

período de carência de dois  anos e a concessão de incentivos fiscais  relativos  a

tributos de competência federal, por meio de convênio do Estado com a União.

Por  outro  lado,  o  projeto  faculta  aos  Municípios  integrantes  da  mencionada

microrregião a concessão de benefícios fiscais às entidades que implantarem projetos

ou programas de cultivo do morango, observadas as diretrizes estabelecidas na Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  popularmente  conhecida  como  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Finalmente,  a proposição determina que as entidades que receberem incentivos

fiscais  previstos  nesta lei  encaminharão ao Executivo  e  à Assembleia  Legislativa,

anualmente, seu balanço geral e fixa o prazo de 90 dias para a regulamentação da

matéria pelo Governador do Estado.

Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  já  existe,  no  âmbito  estadual,  o  Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura, o qual foi criado pela Lei nº 12.998, de 1998, que

contém os objetivos básicos do programa e estabelece as atribuições do Executivo

para a administração e gerenciamento do citado programa.

No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou

remanescente,  cabendo-lhe  dispor  sobre  as  matérias  que  não  se  encartarem  na

competência da União e do Município, conforme se infere do disposto no art. 25, § 1º,

da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são  reservadas  aos  Estados  as

competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Assim, basta que

determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar

a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas,

seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público.

Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de Municípios,

seguramente  que a  matéria  refoge ao domínio  municipal  e  passa a  ingressar  no
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domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura

específica de determinada fruta,  o qual  abarca diversas comunas de uma região.

Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e

não o interesse do Município individualmente considerado. Aliás, é cediço na doutrina

o entendimento segundo o qual inexiste interesse exclusivo de determinada entidade

política em face de outra, pois na Federação o interesse local se projeta sobre o

interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete  também  no  interesse  federal.  É

exatamente por isso que a doutrina chama a atenção para o fato de que não há,

rigorosamente  falando,  interesse  exclusivo  do  Estado  ou  do  Município,  e  sim  a

predominância do interesse regional sobre o interesse local.

Não obstante a competência do Estado para a criação de programas ou polos de

fruticultura que envolvem mais de um Município, o projeto contém vários equívocos

de natureza constitucional e de redação legislativa, entre os quais se destacam os

comandos dos art. 4º, 5º e 9º do projeto. O art. 4º, que cuida da redução do ICMS,

atenta contra o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que

atribui à lei  complementar regular a forma como isenções, incentivos e benefícios

fiscais serão concedidos e revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal.

O art. 5º faculta aos Municípios da microrregião de Senador Amaral concessão de

benefícios e incentivos fiscais às entidades que implantarem cultivo do morango em

seus territórios, desde que o façam por meio de lei. Trata-se de comando inócuo e

desnecessário,  pois  o  Município  brasileiro,  como  entidade  político-administrativa,

poderá estabelecer incentivos fiscais a determinadas entidades, independentemente

de previsão expressa em lei  estadual.  Lembre-se que o Município goza da tríplice

autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  razão  pela  qual  poderá  instituir

benefícios fiscais, respeitadas as diretrizes constitucionais e os parâmetros da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

O  art.  9º  fixa  prazo  de  regulamentação  da  lei  pelo  Governador  do  Estado,

disposição que se nos afigura desnecessária, pois o poder de regulamentar leis é

inerente aos Chefes do Poder Executivo e tem previsão expressa no art. 90, VII, da

Carta mineira. O objetivo da regulamentação é proporcionar a aplicação uniforme da
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lei,  mediante  a  explicitação  e  detalhamento  de  suas  disposições.  As  leis

autoexecutórias  não  dependem de posterior  regulamentação  para  a  produção de

efeitos  jurídicos,  pois  o  texto  normativo  é  suficientemente  claro  e  já  contém  as

providências  necessárias  à  sua  aplicação.  Todavia,  algumas  leis  não  são

autoexecutórias, razão pela qual dependem de decreto do Executivo que pormenorize

suas disposições para a sua fiel execução.

Para corrigir tais equívocos, somos conduzidos a apresentar, na conclusão deste

parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.669/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Morango e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criado,  na  microrregião  de  Senador  Amaral,  o  Polo  Mineiro  de

Incentivo à Cultura do Morango.

Parágrafo único – Integram o Polo de que trata o “caput” deste artigo os Municípios

de Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Brazópolis, Cachoeira de Minas,

Cambuí, Camanducaia, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus,

Espírito  Santo  do  Dourado,  Estiva,  Extrema,  Gonçalves,  Inconfidentes,  Itapeva,

Munhoz, Paraisópolis, Pouso Alegre, Sapucaí-Mirim, Senador José Bento, Tocos do

Moji e Toledo, sendo Senador Amaral o Município-sede.

Art. 2º – São objetivos do polo de que trata esta lei:

I  – incentivar a produção, a industrialização,  a comercialização e o consumo de

morango no Estado;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do  morango,  especialmente  os  métodos  de  irrigação  e  a  produção  de  material

genético básico;

III – estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da

competitividade do setor;

IV – contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio
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rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º – Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do polo:

I – promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as

áreas propícias ao cultivo do morango;

II – implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o

processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

III – elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV – exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  –  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI – fornecer assistência técnica aos produtores de morango, sendo esta gratuita

para a agricultura familiar;

VII  –  desenvolver  ações  de  capacitação profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  –  criar  mecanismos que  propiciem tratamento  tributário  diferenciado para  a

instalação de agroindústrias do morango nas áreas de concentração de produção da

fruta;

IX  –  criar,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  linhas  de  crédito  especiais  para

investimento, custeio e modernização da cultura do morango.

Art. 4º – As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de morango.

Art. 5º – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – André Quintão – Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

(Nova redação do parecer nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria as carreiras

de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado

de  Saúde  -  SES  -,  e  de  Médico  Perito,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/12/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, emitir parecer sobre os

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A proposição em análise cuida, especialmente, da instituição de carreiras ligadas à

área da saúde, no âmbito do Poder Executivo.

Propõe-se, notadamente, a criação da carreira de Médico da Área de Atenção à

Saúde,  na  SES,  e  de  Médico  Perito.  Para  tanto,  o  projeto  propõe  alterações  e

acrescenta dispositivos  à Lei nº 15.462, de 13/1/2005, que institui  as carreiras do

Grupo  de  Atividade  de  Saúde,  e  à  Lei  nº  15.470,  de  13/1/2005,  que  institui  as

carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e

Político-Institucionais do Poder Executivo.

Para a instituição da carreira de Médico da Área de Atenção à Saúde, na SES, o

projeto propõe a transformação de 788 cargos da carreira de Analista de Atenção à

Saúde e de 206 cargos da carreira de Especialista em Políticas e Gestão à Saúde,

previstos,  respectivamente,  nas  alíneas  “d”  e “e”  do  inciso  I  do art.  3º  da Lei  nº

15.462, de 2005, em 994 da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde.  Prevê  ainda o  projeto  a  criação de 496 cargos  de  provimento  efetivo  da
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carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Além disso,  propõe-se a transformação dos cargos correspondentes às  funções

públicas da carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde e Analista de

Atenção à Saúde, no exercício da função de médico, cujos detentores tiverem sido

efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.  Os servidores efetivados em

decorrência  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  em  exercício  da  função  de

médico, que estejam lotados na SES, passam também a integrar a carreira de Médico

da Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Os  servidores  pertencentes  a  tal  carreira  cumprirão  carga  horária  de  20  horas

semanais e serão posicionados na nova tabela, prevista no Anexo III do projeto, no

mesmo nível e grau no qual se encontrarem nas atuais tabelas. Caso o vencimento

básico, percebido na data de publicação da lei, for superior ao valor do vencimento

básico final da tabela em que ocorrer o posicionamento, tal diferença será percebida

a título  de  vantagem pessoal,  sujeita  exclusivamente  à  atualização decorrente da

revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Em decorrência da criação da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde, o projeto prevê a tabela de vencimento de tais servidores. Fez-se também

necessária a alteração das atuais tabelas  das  carreiras  de Analista de Atenção à

Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão à Saúde, para atualizar o número de

servidores pertencentes às referidas carreiras.

Em seu art. 8º,  o projeto transforma cargos correspondentes a funções públicas

cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e

106 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda

à Constituição do Estado nº 49, de 13/6/2001.

Com efeito, a referida Emenda nº 49/2001 cuidou de conceder aos detentores de

função pública do Estado, admitidos por prazo indeterminado até 1º/8/90, os direitos,

as vantagens e as concessões inerentes ao exercício do cargo efetivo, excluída a

estabilidade. A referida emenda constitucional teve a sua constitucionalidade arguida

no  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  -,  por  meio  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade - ADI - nº 2578, que não foi conhecida pelo Colendo Tribunal,



783
____________________________________________________________________________

em decisão proferida em 1º/6/2005.

O projeto cria ainda a carreira de Médico Perito no Grupo de Atividades de Gestão,

Planejamento,  Tesouraria  e  Auditoria  e  Político-Institucionais  do  Poder  Executivo,

instituído pela Lei nº 15.470, de 13/1/2005. Em linhas gerais, pode-se afirmar que tal

carreira possui as mesmas características, já especificadas neste parecer, da carreira

de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Nos termos do art. 16 do projeto, que altera o inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de

2005,  os  cargos  de  Médico  Perito  poderão  ser  lotados  na  Seplag,  na  CGE,  na

Secretaria de Estado de Governo - Segov -, na Secretaria de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais, no Escritório de Representação do Governo do Estado de

Minas Gerais em Brasília - ERMG-BR -, no Escritório de Representação do Governo

do Estado de Minas Gerais no Rio de Janeiro - ERMG-RJ, na Advocacia-Geral do

Estado - AGE -, no Gabinete Militar do Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado

de Minas Gerais.

A carga horária dos ocupantes dos cargos de Médico Perito será de 20 horas, nos

termos do art. 17 do projeto.

Constatamos,  todavia,  um erro  de  cálculo  na  tabela  mencionada  no  art.  26  do

projeto, que altera a tabela constante do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de

2005. Tal irregularidade foi sanada por meio de emenda apresentada ao final deste

parecer.

Por sua vez, o art. 30 do projeto estabelece que a autoridade sanitária prevista no

inciso VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do

Estado  de  Minas  Gerais,  designada  por  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Saúde,

desenvolverá  atividades  de  regulação  da  assistência  à  saúde  e  de  auditoria

assistencial  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS.  O  projeto  especifica  ainda  os

requisitos para a designação de servidor para as atividades mencionadas.

Conclui-se, pela leitura das alterações veiculadas no projeto, que o que se pretende

é limitar a designação de servidores para as atividades de regulação e auditoria do

SUS àqueles ocupantes de cargos de provimento efetivo ou detentores de função

pública.  As  designações  efetuadas  antes  da  publicação  da  lei  ficam  mantidas

segundo os critérios anteriormente vigentes.
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Em razão dessa alteração, os arts. 39 e 40 do projeto modificam os arts. 12 e 13 da

Lei nº 15.474, de 2005, que cuidam da mesma matéria.

A alteração proposta pelo art. 39 incide sobre o art. 12 da Lei nº 15.474, de 2005, e

tem o objetivo de compatibilizar a sua redação com o disposto no art. 30 do projeto,

que confere ao servidor a que se refere o inciso VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de

1999, as atividades de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial

do SUS.

O art. 40 do projeto propõe alterações no art. 13 da Lei nº 15.470, de 2005, com o

propósito de suprimir seu inciso II, que possibilitava a designação para o exercício

das funções de autoridade sanitária ao detentor de função ou ocupante de cargo de

direção, assessoramento e coordenação das ações de vigilância à saúde lotado em

órgão ou serviço da Secretaria  de Estado de Saúde,  das Diretorias Regionais  de

Saúde e das secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes.

Ressaltamos que a Emenda nº 6,  apresentada ao final  deste parecer,  atende a

pedido encaminhado pelo Poder Executivo ao relator. Tal emenda cuida de suprimir o

art. 40 do projeto, que altera o art. 13 da Lei nº 15.474, de 1999, que contém o Código

de Saúde do Estado de Minas Gerais. De acordo com justificativa apresentada pelos

técnicos do citado Poder, o referido artigo foi incluído no projeto por um equívoco,

razão pela qual a acolhemos, nos termos da Emenda nº 6.

Os arts. 32 e 33 do projeto estabelecem a instituição do Prêmio por Desempenho

de Metas - PDM -, destinado aos servidores públicos integrantes do SUS designados

para o exercício  da  função gratificada de regulação da assistência  à saúde e  da

auditoria assistencial do SUS.

Os  recursos  destinados  ao  pagamento  da  parcela  variável  do  PMD  serão

distribuídos  entre  os  servidores  considerando-se  exclusivamente  o  resultado  da

pontuação obtida na avaliação de desempenho específica para autoridade sanitária,

conforme critérios estabelecidos por resolução conjunta da Seplag e da SES. Quanto

a  esses  dispositivos,  sugerimos  algumas  alterações  para  o  aprimoramento  da

redação.

A proposição  altera  ainda  o  item  II.3  do  Anexo II  da  Lei  Delegada  nº  174,  de

26/1/2007, no que se refere ao quantitativo de Funções Gratificadas de Regulação da
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Assistência  à  Saúde.  O  número  de  funções  destinadas  aos  cargos  de  médico

plantonista passa de 115 para 120. Propõe-se, todavia, diminuição do quantitativo das

funções destinadas ao Especialista de 10 para 5. Nesse tocante, sugerimos, por meio

de emenda redigida ao final, a previsão de tal mudança em um artigo, e não apenas

na tabela contida no Anexo IX do projeto.

O projeto propõe ainda a extinção do Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS

- PPAUD -, previsto no art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005. Todavia, ficam mantidos os

Prêmios de Produtividade de Vigilância Sanitária -  PPVS - e de Produtividade de

Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA -, destinados aos servidores públicos

designados como autoridade sanitária para o exercício das atividades de vigilância

sanitária  e  vigilância  epidemiológica  e  ambiental.  Também  vislumbramos  a

necessidade de aperfeiçoar o dispositivo no tocante à técnica legislativa.

No  que  concerne  aos  aspectos  jurídicos  do  projeto,  ressaltamos  que  não

encontramos  óbices  jurídicos  à  sua  tramitação.  Trata-se  de  matéria  afeta  à

competência estadual e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como

dispõe o art. 61, § 1º, inciso II da Carta da República.

Ressaltamos que as demais  emendas apresentadas  visam o aprimoramento  do

projeto no que tange à redação e adequação à técnica legislativa.

Durante  a  discussão  do  projeto,  foi  apresentada  proposta  de  emenda  pelo

Deputado Luiz Henrique com vistas  à criação da carreira de cirurgião-dentista no

âmbito do Poder Executivo. A referida proposta foi aprovada por esta Comissão nos

termos da Emenda nº 17, redigida ao final deste parecer.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas nºs 1 a 17, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 3º do art. 14 a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

§ 3º - Caso o vencimento básico percebido na data de publicação desta lei seja
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superior  ao  valor  do  vencimento  básico  final  do  nível  da  tabela  em  que  for

posicionado, o servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores estaduais.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 28 a seguinte redação:

“Art. 28 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 20 desta

lei será posicionado, por meio de resolução da Seplag, na estrutura da carreira de

que trata o item I.2.3, acrescentado por esta lei ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005,

de acordo com a correlação constante no Anexo VIII desta lei.”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 1º e ao “caput” do § 2º do art. 31 a seguinte redação:

“Art. 31 - (…)

§ 1º - Ficam mantidas as designações de autoridades sanitárias feitas até a data de

publicação desta lei.

§ 2º - A designação de servidor prevista no “caput” será feita conforme os seguintes

critérios, bem como de acordo com aqueles estabelecidos em resolução conjunta da

Seplag e da SES:”.

EMENDA Nº 4

Substitua-se,  no  art.  34,  a  expressão “parcela  variável”  pela  expressão “prêmio

variável”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:

“Art. 38 - Ficam extintas cinco Funções Gratificadas de Regulação de Assistência à

Saúde-Especialista  e  criadas  cinco  Funções  Gratificadas  de  Regulação  de

Assistência à Saúde-Médico Plantonista.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, a tabela constante no item

II.3 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo IX desta lei.”.

EMENDA Nº 6

Suprima-se o art. 40, renumerando-se os demais.
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EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:

“Art. 41 - O “caput” e os §§ 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 2º:

'Art. 15 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS

- e o Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA -,

destinados  aos  servidores  públicos  designados  como autoridade  sanitária  para  o

exercício  das  atividades  de  vigilância  sanitária  e  vigilância  epidemiológica  e

ambiental.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS e do PPVEA serão

definidos em regulamento.

§  4º  -  O  PPVS e  o  PPVEA não  são  devidos  em  caso  de  indisponibilidade  de

recursos para pagamento parcial ou integral.'.”.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica extinto o Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS - PPAUD -,

instituído pelo art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005.”.

EMENDA Nº 9

Na tabela do item I.1.6 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, a que

se refere o Anexo I do projeto, na coluna “Escolaridade”, dê-se a seguinte redação

aos níveis III, IV e V:

“III - Superior; ou Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

IV - Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

V -  Pós-graduação 'lato  sensu'  ou residência  médica;  ou  Pós-graduação 'stricto

sensu' ”.

EMENDA Nº 10

Suprima-se, na última linha da segunda coluna da tabela do Anexo III da Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, a que se refere o Anexo II do projeto, o número

“4689”.
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EMENDA Nº 11

No  Anexo  III  do  projeto,  na  coluna  “Nível  de  Escolaridade”,  dê-se  a  seguinte

redação aos níveis III, IV e V:

“III - Superior; ou pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

IV - Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

V -  Pós-graduação 'lato  sensu”  ou  residência  médica;  ou  pós-graduação 'stricto

sensu' ”.

EMENDA Nº 12

Na tabela do Anexo IV do projeto, na coluna “Escolaridade”, referente à “Situação a

partir da publicação desta lei”, dê-se a seguinte redação ao níveis III, IV e V:

“Nível III: superior; ou pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

Nível IV: pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

Nível V: pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica; ou pós-graduação 'stricto

sensu'”.

EMENDA Nº 13

Na tabela do item I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, a que

se refere o Anexo V do projeto, dê-se a seguinte redação aos níveis III, IV e V:

“III - Superior; ou pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

IV - Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

V -  Pós-graduação  'lato  sensu'  ou  residência  médica;  ou  pós-graduação  'stricto

sensu' ”.

EMENDA Nº 14

Substitua-se, na última linha da tabela do item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de

2005, a que se refere o Anexo VI do projeto, o número “422” pelo número “571”.

EMENDA Nº 15

Na tabela  do  Anexo VII  do  projeto,  na  coluna “Nível  de  Escolaridade”,  dê-se  a

seguinte redação aos níveis III, IV e V:

“III - Superior; ou pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

IV - Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

V -  Pós-graduação  'lato  sensu'  ou  residência  médica;  ou  pós-graduação  'stricto

sensu' ”.
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EMENDA Nº 16

No Anexo VIII do projeto, na coluna “Escolaridade”, referente à “Situação a partir da

publicação desta lei”, dê-se a seguinte redação ao níveis III, IV e V:

“Nível III: superior; ou pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

Nível IV: pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica

Nível V: Pós-graduação 'lato sensu' ou residência médica; ou pós-graduação 'stricto

sensu'”.

EMENDA Nº 17

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. - Fica criada, no Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, a carreira de Cirurgião-Dentista.

Art. ... - Ficam os seguintes cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

do Poder Executivo ocupados por  servidores no exercício da função de cirurgião-

dentista  transformados  em  cargos  da  carreira  de  Cirurgião-Dentista,  mantidas  a

lotação e a carga horária de trabalho:

I - cargos de Analista de Atenção à Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão

da Saúde, lotados na Secretaria de Estado de Saúde - SES -;

II  -  cargos de  Analista  de  Gestão e  Assistência à  Saúde,  lotados na Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -;

III - cargos de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, lotados na Fundação

Ezequiel Dias - Funed -;

IV - cargos de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na Escola de

Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG.

Art.  ...  -  Fica  criada,  no  Grupo  de  Atividades  de  Seguridade  Social  do  Poder

Executivo,  de que trata a Lei  nº  15.465,  de 13 de janeiro de 2005,  a carreira de

Cirurgião-Dentista.

Art. ... - Ficam os cargos de Analista de Seguridade Social e de Analista de Gestão

de Seguridade Social, das carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do

Poder  Executivo,  ocupados  por  servidores  no  exercício  da  função  de  cirurgião-

dentista,  lotados  no  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas

Gerais  -  Ipsemg  -,  transformados  em  cargos  da  carreira  de  Cirurgião-Dentista,
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mantidas a lotação e a carga horária de trabalho.

Art.  ...  -  O  servidor  que  teve  seu  cargo  transformado  nos  termos  dos  artigos

anteriores  será  posicionado  na  estrutura  da  carreira  de  Cirurgião-Dentista,  a  ser

estabelecida em lei,  observado o nível e o grau da carreira em que o servidor se

encontrar na data do posicionamento.

Parágrafo único - Até que ocorra o posicionamento previsto no “caput”, fica mantida

a remuneração dos servidores que tiveram seu cargo transformado, bem como os

direitos inerentes ao cargo de origem.”.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 198 a 201/2012 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs  2.958  a  2.961/2012,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios,

telegrama e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 2.962 a 2.979/2012 - Requerimentos nºs 2.652 a 2.691/2012 -

Requerimentos da Comissão de Direitos  Humanos,  da Deputada Rosângela Reis,

dos  Deputados  Carlin  Moura,  Celinho  do  Sinttrocel  e  outros  e  dos  Deputados

Vanderlei  Miranda  e  outros,  Fred  Costa,  Doutor  Viana  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Minas  e  Energia,  de  Assuntos

Municipais  (2),  de  Educação,  de  Transporte,  do  Trabalho,  de  Esporte,  de  Meio

Ambiente (2),  de Segurança Pública,  de Defesa do Consumidor,  de Turismo e de

Saúde e do Deputado Bonifácio Mourão - Questões de ordem - Oradores Inscritos:

Discursos  dos  Deputados  Luiz  Henrique,  Ivair  Nogueira,  Celinho  do  Sinttrocel  e

Fabiano  Tolentino  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Designação  de  Comissões:  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Ilmar Bastos para o

Cargo  de  Presidente  da  Feam  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Fred

Costa, Vanderlei Miranda e outros e Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel e outros e da

Comissão  de  Direitos  Humanos;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Rosângela Reis;

aprovação - Requerimento do Deputado Doutor Viana; questões de ordem; chamada

para recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação

dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - 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 - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia

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

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio

-  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  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)

Atas

- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 198/2012*

Belo Horizonte, 8 de março de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Couto  de  Magalhães  de  Minas  imóvel  constituído  de  uma área  de

10.000,00m², registrado sob o nº 7.707, Fls.  263/264 do Livro 3-G, no Cartório do

Registro de Imóveis da Comarca de Diamantina.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação feita por particulares.

A presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  beneficiar  diretamente  a

população da região,  garantindo o funcionamento da Escola  Municipal  São Judas

Tadeu, atendendo, assim, ao interesse público.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.958/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o

imóvel que especifica.

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

Magalhães de Minas o imóvel constituído pela área de 10.000,00m², registrado sob o

nº 7.707, às fls.  263/264, do Livro nº 3-G, no Cartório  de Registro de Imóveis da

Comarca de Diamantina.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se ao funcionamento  da

Escola Municipal São Judas Tadeu.

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 Couto de Magalhães de Minas não houver

procedido ao registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Couto de Magalhães de Minas encaminhará à Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG  –  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel prevista no art. 1º.
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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 199/2012*

Belo Horizonte, 8 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases imóvel constituído de uma área de 2.400,00m², registrado

sob o nº 9.597, Fls. 1 do Livro 3-AH, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca

de Cataguases.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  beneficiar  diretamente  a

população  da  região,  garantindo  melhorias  no  prédio  onde  funciona  a  Escola

Municipal Manoel Pais Tiago, atendendo, assim, ao interesse público.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.959/2012

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

especifica.

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

imóvel constituído pela área de 2.400,00m², registrado sob o nº 9.597, às fls. 1, do

Livro nº 3-AH, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único -  O imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se ao funcionamento  da

Escola Municipal Manoel Pais Tiago.

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
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estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG – documento  que  comprove a  destinação do

imóvel prevista no 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 200/2012*

Belo Horizonte, 8 de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação por parte do Município de Cataguases.

A presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  suprir  demanda  da  rede

municipal  de ensino, tendo em vista que atualmente funciona no imóvel  a Escola

Municipal Prefeito José Esteves.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  se  encontra  desafetado  por  parte  do

Estado e que inexiste 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.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

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

especifica.

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

imóvel constituído pela área de 2.000,00m², situado na Rua José Alício, nº 360, Bairro
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Leonardo, no Município de Cataguases, registrado sob nº 20.604, a fls. 90vº, do Livro

3-AR, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão 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 201/2012*

Belo Horizonte, 8 de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Cataguases,  em  atendimento  a  pedido

formulado pela Prefeitura Municipal,  o imóvel no qual funciona a Escola Municipal

Professora Carmelita Guimarães para a realização de melhorias no prédio.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação

feita pelo Município de Cataguases e que a Secretaria de Estado de Educação, órgão

ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em razão

de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto
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de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

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

especifica.

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

imóvel com área de 2.000,00m², registrado sob o nº 18.277, às fls. 33v, Livro 3-AP, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão 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.

OFÍCIOS

Da  Sra.  Adriana  Rigon  Weska,  Diretora  de  Desenvolvimento  da  Rede  de  Ifes,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.073/2011,  do  Deputado

Neilando Pimenta.

Do Sr. Aécio Neves, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.294/2011, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Ademir José Siman, Prefeito Municipal de Açucena, comunicando o início de
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um movimento em defesa dos pequenos Municípios, prejudicados pelo método de

cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios, e solicitando seja

alterada a  legislação que fixa essa base de cálculo.  (-  À  Comissão de Assuntos

Municipais.)

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.793/2011 ,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social,  comunicando a transferência de recursos financeiros ao Fundo

Estadual  de  Assistência  Social,  destinados  ao  custeio  das  ações  e  dos  serviços

socioassistenciais de caráter continuado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Do  Sr.  Bruno  Oliveira  Alencar,  Subsecretário  de  Infraestrutura,  encaminhando

relação  dos  convênios  celebrados  pela  Secretaria  de  Transportes,  por  meio  da

Subsecretaria  mencionada,  no  ano  de  2011.  (-  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.  Carlos  Bonifácio,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora,

acusando  o  recebimento  do  Ofício  nº  3/2012/SGM  e  informando  que  foi  lido  na

reunião plenária do dia 6/2/2012.

Do  Sr.  Célio  Porto,  Secretário  de  Relações  Internacionais  do  Agronegócio,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.744/2011,  da  Comissão de

Política Agropecuária.

Do Sr. Celso Luiz Garcia, Superintendente do Departamento Nacional de Produção

Mineral,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.921/2011,  da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Divino  Teodoro  da  Silva,  Secretário  da  Associação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Rio Pomba, solicitando a intervenção desta Casa junto ao

Ipsemg  para  a  solução  do  problema  dos  servidores  públicos  aposentados  que,

mesmo tendo optado pela contribuição de 3,2% ao Ipsemg, não estão usufruindo do
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direito à assistência médica. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 2.122/2011, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Eugênio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios do Ministério do

Turismo, informando a liberação de recursos financeiros em favor da Secretaria de

Turismo,  relativa  ao  convênio  que  tem  por  objeto  a  implantação  de  projeto

museográfico  no  Parque  Estadual  do  Rio  Preto.  (-  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. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.605/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Franco  César  Bernardes,  Diretor  de  Planejamento  e  Gestão  Interna  do

Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, informando da celebração de

convênio  entre  esse Instituto e  o Município  de Delfim Moreira.  (-  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 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação,

informando a liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a garantir

a execução de programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Do Sr.  Gil  Pereira,  Secretário  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha,

Mucuri e Norte de Minas, solicitando à Casa que apresente projeto de lei dando a

denominação  de  Guimarães  Rosa  ao  trecho  da  Rodovia  MG-479  que  liga  os

Municípios de Arinos e Chapada Gaúcha. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Gilmar de Souza Caires, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do

Salto, encaminhando cópia do Requerimento nº 27/2012, apresentado nessa Casa

Legislativa, no qual se mencionam as condições precárias do trecho da BR-367 entre

os Municípios de Almenara e Salto da Divisa, e solicitando solução para o problema.

(- À Comissão de Transporte.)
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Do Sr.  Gilson Vieira de Freitas,  solicitando que se exerça fiscalização sobre  as

atividades de pesca no Município de Ibiaí. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.670 e  2.009/2011, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Hercílio Araújo Diniz Filho, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de

Governador Valadares, solicitando que o Projeto de Lei nº 235/2011 seja rejeitado por

esta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 235/2011.)

Do Sr. Joaquim José Miranda Júnior, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais do Ministério Público, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 2.450/2012, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual de Meio

Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.108/2011,  da

Comissão do Trabalho . (- Anexe-se ao Requerimento nº 1.108/2011.)

Do Sr. José Rogério Moreira Santana, Presidente da Câmara Municipal de Mauá

(SP), encaminhando cópia da Moção nº 2/2012, dessa Casa Legislativa, na qual se

manifesta repúdio pelo índice de reajuste de 6,08% proposto para os aposentados e

pensionistas do INSS. (- À Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 1.750/2011, da Comissão de

Defesa do Consumidor, e 2.230/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.828 e  1.838/2011, da Comissão de

Segurança Pública, e 1.891/2011, do Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (3), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.815/2 010,  do  Deputado  Duarte

Bechir; 1.648/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, e 1.991/2011, da Comissão

de Política Agropecuária.

Do Sr. Levi Gomes de Oliveira, Presidente da Associação dos Gerentes do Banco

do  Brasil,  denunciando  práticas  truculentas  desse  Banco  contra  Gerentes  e

solicitando  o  apoio  desta  Casa  à  luta  em  defesa  da  classe.  (-  À  Comissão  do
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Trabalho.)

Da  Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Finanças,

Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando

cópia de termo de convênio entre esse órgão e o IMA. (- 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. Marcelo Eduardo Freitas, Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Montes

Claros,  prestando informações relativas ao  requerimento  da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício n° 105/2012/ SGM.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (23),  prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 1.647 e 1.945/2011, da Comissão de

Assuntos Municipais; 1.882, 2.008 e 2.160/2011, da Comissão de Direitos Humanos;

767/2011, das Comissões de Educação e de Segurança Pública; 2.020, 2.033, 2.036,

2.037, 2.039, 2.042, 2.043, 2.050, 2.051 e 2.054/2011, da Comissão de Participação

Popular;  1.991/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária;  2.136/2011,  da

Comissão  de  Saúde;  1.825,  2.115  e  2.117/2011,  da  Comissão  de  Transporte;

1.698/2011, da Comissão de Turismo, e 396/2011, do Deputado Luiz Henrique.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas à Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2011. (- Anexe-se à Proposta de

Emenda à Constituição nº 23/2011.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil,  acusando  o

recebimento  de  ofício  que  encaminhou  as  notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião

Ordinária da Comissão de Direitos Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  Superintendência

Regional Centro de Minas da CEF (3), prestando informações relativas a contratos de

repasse  de  recursos  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. Osmar Machado da Silveira, professor, solicitando a esta Casa a realização

de estudos junto ao governo do Estado para avaliar a possibilidade de ressarcimento

aos professores que haviam optado pela antiga forma de remuneração de diferenças
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salariais  decorrentes  da  implantação  do  pagamento  da  categoria  por  meio  de

subsídio. (- À Comissão de Educação.)

Do  Sr.  Maurício  Toledo  Jacob,  Prefeito  Municipal  de  Mantena,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.389/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.389/2011.)

Do  Sr.  Nadson  Lúcio  Carvalho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Jacinto,

encaminhando cópia de moção de repúdio às autoridades que menciona, aprovada

por essa Casa, em razão do descaso diante das condições precárias da BR-367, no

trecho entre Almenara e Salto da Divisa. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Paulo Piau, Deputado Federal, discutindo a questão da segurança pública no

País  e  encaminhando cópia  de  fotos  de  estabelecimentos  comerciais  ameaçados

pela  falta  de  segurança  no  Município  de  Uberaba.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Do Sr. Pedro Hernandes Menezes de Godois, Coordenador-Geral de Convênios do

Ministério do Turismo (substituto), informando a liberação de recursos financeiros em

favor  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  relativos  ao  convênio  que menciona.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.995/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.995/2011.)

Do Sr.  Toninho Pinheiro,  Deputado  Federal,  prestando informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.294/2011, da Comissão do Trabalho .

Do Sr. Ulysses César Amaro de Melo, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e

Administração do Ministério  das Comunicações,  encaminhando cópia  do  convênio

que  menciona,  celebrado  entre  esse  Ministério  e  a  Associação  Municipal  de

Assistência  Social,  e  informando  a  transferência  dos  respectivos  recursos.  (-  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.  Vasco Creso Farinello  Junior,  Gerente Executivo do Banco do Brasil  (2),

informando a celebração dos contratos de repasse que menciona, celebrados entre o
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Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo como representante o referido Banco, e

a  Epamig.  (-  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.  Walter  Tosta,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 1.920/2011, da Comissão de Educação .

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.041/2011 , da Comissão de Participação

Popular.

TELEGRAMA

Do  Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Senado  Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.044/2011,  da  Comissão de

Participação Popular.

CARTÕES

Do  Sr.  Octacílio  Machado  Júnior,  Presidente  da  Cohab-MG,  encaminhando

publicação  sobre  as  principais  realizações  da  Companhia  no  ano  de  2011.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Do  Sr.  Aécio  Neves,  Senador  da  República,  encaminhando  ofício  do  Sr.  Jorge

Augusto Oliveira Vinhas, Assessor Técnico da Presidência do Iphan, em que presta

informações relativas ao Requerimento nº 1.728/2011, da Comissão de Turismo.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.962/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Corpo  Evangélico  Salmo  de  Davi  –

Assocesd –, com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Corpo Evangélico Salmo

de Davi – Assocesd –, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação Corpo Evangélico Salmo de Davi – Assocesd –, é uma

associação civil, sem fins lucrativos, que reúne membros das diversas denominações

evangélicas  que  a  ela  desejam  se  filiar,  com  objetivos  religiosos,  evangelísticos,

sociais, educacionais, culturais e recreativos.

Tem por finalidade o atendimento a comunidade como um todo, sem distinção de

credo, propagando o Evangelho, além de promover a ação social junto às pessoas

carentes, nos hospitais, casas de saúde, penitenciárias, asilos e entidades do gênero.

Como a  instituição  cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.963/2012

Dispõe sobre a concessão de adicional de periculosidade ao servidor da educação

que  habitualmente  trabalhe  em  penitenciárias  ou  órgãos  similares  no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O servidor da educação que habitualmente trabalhe em penitenciárias ou

órgãos similares no âmbito do Estado de Minas Gerais terá adicionado ao vencimento

a gratificação de periculosidade.

Parágrafo  único:  Para  efeito  do  disposto  no  art.  1º  desta  lei,  perigosas  são as

atividades  que  por  sua  natureza  ou  seus  métodos  de  trabalho  impliquem  risco

acentuado à integridade física do servidor, por exposição a situações de permanente

ameaça ou riscos de agressão física.

Art.  2º  -  O  adicional  de  periculosidade  será  devido  no  percentual  de  até  40%

(quarenta por cento), incidente sobre o símbolo correspondente ao vencimento básico

do servidor.

Art. 3º - O direito ao adicional previsto neste artigo cessa com a eliminação das

condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: Este projeto de lei visa dar ao servidor da educação que trabalhe em

penitenciária  ou  órgãos  similares  no  Estado  o  acréscimo  do  adicional  de

periculosidade, uma justa remuneração. Segundo pesquisas, tem o Brasil o 2º maior

número de presos da América.

É necessário priorizar a educação em diversos níveis, tendo como embasamento

nossa Carta Magna, que dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado.

No que diz respeito aos detentos, que estão tendo esse direito respeitado, e para a

formação de uma uma sociedade tolerante, democrática e justa, é necessário todo o

apoio. De outra forma, faz-se necessário que os educadores que se dispuseram a

esta causa tenham, para a execução de um trabalho que implique riscos acentuados

à integridade física ou a exposição a situações de permanente ameaça ou riscos de

agressão física, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Assim, aguardo o apoio dos nobres parlamentares para a devida aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.964/2012

Institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído, na Microrregião de Frutal, o Polo Mineiro de Incentivo à

Cultura de Abacaxi.

Parágrafo único - Integram o polo de que trata o “caput” deste artigo os Municípios

de Canápolis, Centralina, Fronteira, Frutal e Monte Alegre de Minas, sendo Frutal o

Município-sede do polo.

Art. 2º - São objetivos do polo de que trata esta lei:

I  -  incentivar a produção,  a industrialização,  a comercialização e o consumo de

abacaxi no Estado;
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II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do abacaxi, em especial os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III - estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da

competitividade do setor;

IV - contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na administração e gerência do polo:

I  -  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na  potencialidade

climática e edáfica do Estado, identificando, por região, as áreas propícias ao cultivo

do abacaxi;

II - promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

do abacaxi, especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI  -  fornecer  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  esta  gratuita  para  a

agricultura familiar;

VII  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a

instalação de agroindústrias do abacaxi nas áreas de concentração de produção da

fruta;

IX - criar, nas instituições bancárias oficiais, linhas de crédito especiais para :

a)  a  implantação  e  o  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o

desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por
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associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações

e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.

Art. 4º - As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se

refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de abacaxi.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Minas é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil, e a produção

dessa fruta vem crescendo ano a ano. Em 2011, com a área de 7.700ha plantados,

foram produzidos 224,6 milhões de frutos, fato que deixou a média da produção do

Estado 10% superior à nacional.

Além  da  polpa,  as  cascas  e  o  miolo  do  abacaxi  podem  ser  utilizados  para  a

produção de sucos. A fruta previne dores de garganta e resfriados e é boa para a

circulação por conter a enzima bromelina, além de servir como tempero para amaciar

carnes.

O abacaxi pode ser consumido “in natura” ou industrializado, sob a forma de geleia,

vinho e licor,  além de poder ser cristalizado. Ao comprá-lo é bom observar se as

folhas  da  coroa não  estão  secas  nem  murchas,  se  o  cheiro  está  bom  e  se  não

existem manchas.

Para fortalecer  a  cultura  do  abacaxi  no Estado de Minas  Gerais  e  garantir  aos

produtores a promoção do equilíbrio no desenvolvimento sustentável da região de

Frutal, rogo aos meus pares pela apreciação e aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.965/2012

Regula a Ornitocultura no Estado, dispõe sobre sua fiscalização e controle e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  As  atividades  de  criação,  reprodução,  comercialização,  manutenção,

treinamento,  exposição,  transporte,  transferências,  aquisição,  guarda,  depósito,

utilização e realização de torneios envolvendo avifauna silvestre regem-se no Estado

por esta lei.

§  1º  -  O  Estado  é  o  único  ente  federativo  competente  para  o  licenciamento

ambiental de criadouros de avifauna silvestre nos limites do seu território, nos termos

do art. 8º, XIX, e 13, §1º, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011.

§ 2º -  O objeto do licenciamento ambiental  abarca todas as etapas relativas às

atividades  de  criação,  reprodução,  comercialização,  manutenção,  treinamento,

exposição,  transporte,  transferências,  aquisição,  guarda,  depósito,  utilização  e

realização de torneios.

§ 3º - Para os efeitos desta lei considera-se:

I - avifauna silvestre: termo que compreende e abrange a avifauna silvestre nativa e

a avifauna silvestre exótica, nos termos seguintes:

a)  avifauna silvestre  exótica:  espécimes de aves pertencentes  às  espécies  cuja

distribuição  geográfica  original  não  inclui  o  território  brasileiro  ou  que  foram nele

introduzidas  pelo  homem ou espontaneamente,  em ambiente  natural,  inclusive  as

espécies asselvajadas;

b)  avifauna  silvestre  nativa:  espécimes  pertencentes  às  espécies  nativas  ou

migratórias, aquáticas ou terrestres, de ocorrência natural em território brasileiro ou

em águas jurisdicionais brasileiras;

II - espécie: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre

si, capazes de originar descendentes férteis;
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III - espécime: indivíduo ou parte dele, vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer

fase de seu desenvolvimento;

IV – espécime selvagem: o indivíduo de espécie integrante da avifauna silvestre

que tenha tido o nascimento e parte do seu ciclo biológico em ambiente natural;

V – espécime doméstico: o indivíduo de espécie integrante da avifauna silvestre

que tenha tido o nascimento e parte do seu ciclo biológico em ambiente artificial, sob

manejo controlado;

VI - ave de estimação: espécime proveniente de reprodução sexuada de espécies

da  avifauna  silvestre,  nascido  em  criadouro  de  avifauna  silvestre  legalmente

estabelecido,  mantido  em  ambiente  domiciliar,  sem  finalidade  de  abate,  de

reprodução ou de uso científico e laboratorial;

VII  – espécime matriz:  espécime selvagem ou doméstico integrante da avifauna

silvestre,  que  se  destina  à  manutenção  ou reprodução em  domesticidade para  a

produção de outras matrizes, reprodutores ou animais de estimação;

VIII  –  espécime  para  abate:  espécime  da  avifauna  silvestre,  reproduzido  sob

manejo controlado, para a produção de partes, produtos e subprodutos da avifauna

silvestre, mediante abate;

IX  –  identificação  individual:  sistema  de  individualização  de  espécimes,  pela

conjugação de anilhamento,  sexagem,  genotipagem ou outros  procedimentos não

invasivos compatíveis com os princípios desta lei;

X  –  termo  de  cooperação  técnica:  ato  administrativo  negocial  em  que  a

administração  pública  estadual  e  um  ou  mais  criadouros  estaduais  de  avifauna

silvestre  acordam  conjugar  esforços  para  o  êxito  de  programas  ambientais

específicos;

XI – sistema diferenciado de marcação individual: Anilhamento em aço inoxidável

anodizado  e  demais  dispositivos  anti-fraude  para  identificação  individual  de

espécimes não passíveis de comércio ou destinados a programas de reintrodução,

conforme Termo de Cooperação Técnica;

XII - ação fiscal ambiental: toda diligência conduzida pelas autoridades da Polícia

Militar de Meio Ambiente do Estado, com ou sem colaboração interinstitucional, com o

objetivo de orientar  o manejo,  proteger  espécimes e sua reprodução,  preservar  a
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avifauna silvestre e seu habitat, fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e

punir as infrações ambientais;

XIII - parte ou produto da avifauna silvestre: pedaço ou fração de um elemento de

origem animal, que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua característica,

forma ou propriedade primária, como por exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura,

ovo, asa, pena, pluma, osso, sangue, glândula, entre outros;

XIV - subproduto da fauna silvestre: pedaço ou fração de um elemento de origem

animal  beneficiado  a  ponto  de  alterar  sua  característica,  forma  ou  propriedades

primárias;

XV - criadouro científico para fins de conservação: todo empreendimento autorizado

pela autoridade ambiental estadual, pessoa jurídica, vinculado a planos de manejos

reconhecidos, coordenados ou autorizados pelo órgão ambiental  competente, com

finalidade de: criar, recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre nativa

em domesticidade para fins de realizar e subsidiar programas de conservação;

XVI - criadouro científico para fins de pesquisa: todo empreendimento autorizado

pela  autoridade  ambiental  estadual,  somente  de  pessoa  jurídica,  vinculado  à

instituição de pesquisa ou de ensino e pesquisa  oficiais,  com finalidade de:  criar,

recriar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de

realizar e subsidiar pesquisas científicas, ensino e extensão;

XVII  -  estabelecimento  comercial  da  fauna  silvestre:  todo  empreendimento

autorizado  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  de  pessoa  jurídica  ou

microempreendedor  individual,  com  finalidade  de  alienar  animais  vivos  ou  suas

penas, procedentes de criadouros de avifauna silvestre autorizados nos termos desta

lei;

XVIII – sistema de rastreamento de avifauna: ambiente virtual de rastreamento e

controle de espécimes, disponível na rede mundial de computadores, apto a registrar

todos os fatos jurídicos relevantes atinentes à criação de avifauna silvestre;

XIX – licença de criação, uso e manejo: ato administrativo emitido pelo Instituto

Mineiro  de  Agropecuária  competente  que permite  o  manejo  e  o  uso da avifauna

silvestre, na forma desta lei;

XX  -  projeto  de  conservação:  projeto  cientifico  com  finalidade  de  conservação
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elaborado,  obrigatoriamente,  com  introdução,  referencial  teórico,  justificativa,

objetivos, metodologia, cronograma de execução, orçamento detalhado e referências

bibliográficas;

XXI  –  evadidos:  espécimes  domésticos  que,  por  caso  fortuito  ou  força  maior,

escapam do criadouro de avifauna silvestre que seja seu legítimo proprietário e, por

seu  caráter  doméstico,  manifestam  comportamento  antrópico  e  tendem  a  se

aproximar de outros espécimes domésticos;

XXII – ornitocultor: agente econômico que desempenha a atividade de reprodução

de espécimes da avifauna silvestre por meio de manejo em domesticidade.

Capítulo II

DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DA AVIFAUNA SILVESTRE

Seção I

Dos princípios de proteção à avifauna silvestre

Art. 2º - Constituem princípios gerais de proteção à avifauna silvestre, amparáveis

pelo direito de petição às autoridades administrativas estaduais e por mandado de

segurança, não excludentes dos previstos na Constituição Federal, na Constituição

do Estado e da Lei Complementar:

I – a razoabilidade e a proporcionalidade motivadas;

II – a reprodução em domesticidade de qualquer espécie da avifauna silvestre;

III – a propriedade privada;

IV – o melhoramento genético não transgênico;

V – o respeito à integridade física do espécime;

V I– o incentivo e o amparo institucional do Estado;

VII – a preservação da máxima biodiversidade;

VIII – a integração da preservação simultânea da avifauna e da flora;

IX  –  a  mútua  colaboração  entre  administração  pública,  criadouros  de  avifauna

silvestre e organizações sociais;

X – o combate à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes selvagens

e  ao  tráfico  intermunicipal,  interestadual  e  internacional  de  espécies  da  avifauna

silvestre.
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Seção II

Do amparo jurídico à reprodução das espécies

Art. 3º - A reprodução sob manejo controlado, na forma desta lei, é considerada:

I - colaboração cívica relevante à conservação da biodiversidade;

II - ferramenta de combate à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes

selvagens e ao tráfico intermunicipal, interestadual e internacional;

III - mecanismo de geração de emprego, renda e inclusão social.

§  1º  -  A  constatação  de  reprodução  de  espécimes  sob  manejo  controlado,

independentemente da legalidade da aquisição das matrizes ou de seu registro na

forma do art. 17 desta lei, torna-os espécimes imunes à apreensão e dá o direito ao

mantenedor de:

I - celebrar termo de ajustamento de conduta, sem imposição de penalidades;

II - requerer o licenciamento dos indivíduos nascidos em domesticidade, mediante o

pagamento dos tributos estaduais incidentes;

III - pagar o ICMS conforme pauta de valores, referente à entrada desacobertada do

espécime no plantel, com exclusão de penalidades de caráter isolado e moratório.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos espécimes oriundos de

roubo, furto ou de captura em áreas de proteção ambiental.

§ 3º - Para os fins do § 2º deste artigo, a presença de anilha inviolável de aço, no

diâmetro idôneo, somada à prova técnica de compatibilidade genética do espécime

com  os  seus  ancestrais  em  linha  reta,  em  primeiro  grau,  gera  a  presunção  de

nascimento do espécime no próprio criadouro.

§ 4º - Não se admitirá a cobertura de fêmeas com menos de dez meses de idade,

salvo,  para  cada  espécime,  mediante  laudo  veterinário  atestando  que  a  fêmea

pertence a espécie em que, naturalmente, segundo a literatura técnica o início de

postura se dá com idade inferior.

§  5º  -  Nenhum  espécime  será  perturbado,  apreendido,  removido  ou  deslocado

durante os períodos de acasalamento, nidificação, postura, incubação e cria, podendo

a  autoridade  ambiental  estadual  adotar  todos  os  procedimentos  cautelares  de

controle e impor regime especial de fiscalização ambiental, nos termos desta lei.

§ 6º - A restrição à entrada e saída de espécimes em um criadouro de avifauna
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silvestre, na forma de regime especial de fiscalização ambiental ou de embargo, não

veda o direito à reprodução dos espécimes nele presentes e nem afeta a legalidade

da sua progênie, salvo previsão expressa em contrário desta lei.

§ 7º - Os criadouros de avifauna silvestre deverão direcionar, dentro dos critérios

previstos nesta lei, a seleção genética das espécies por ele reproduzidas com vistas

ao seu melhoramento contínuo, incentivando e mantendo padrões que diferenciem os

espécimes por ele reproduzidos dos espécimes obteníveis a partir da captura ilícita.

§ 8º - Por proteção à integridade física compreendem-se:

I - a observância dos padrões zoosanitários exigidos pela legislação aplicável;

II - o banimento de rinhas ou qualquer procedimento que implique contato físico de

indivíduos da mesma espécie em um mesmo recinto de contenção, não recomendado

por profissional veterinário tecnicamente habilitado;

III – a vedação de permanência de espécimes de espécies distintas em um mesmo

recinto  de  contenção,  permitidos  o  uso  de  ama-seca  de  espécies  distintas,  a

hibridação  para  a  promoção  de  heterose  e  a  simulação  de  bandos  mistos,  nos

períodos de descanso reprodutivo;

IV  -  o  emprego dos  procedimentos  de  contenção  recomendados  pela  literatura

técnica;

V -  o dever  de proporcionar  ao espécime tratamento veterinário por  profissional

tecnicamente habilitado;

VI - a vedação de amputações não determinadas como procedimento terapêutico

por profissional veterinário habilitado;

VI - a adequação dos recintos de criação aos termos desta lei.

§  9º  -  O  Estado  garantirá  apoio  interdisciplinar  da  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Estado de Fazenda, da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

e das universidades estaduais ao fomento dos criadouros de avifauna silvestre.

§ 10 - É dever de todo criadouro de avifauna silvestre colaborar com a preservação

da avifauna silvestre buscando a reprodução de espécies de menor valor econômico,

especialmente  daqueles  onde  a  perda  de  habitat  seja  apontada  pela  literatura
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especializada como ameaça à sua sobrevivência.

§ 11 - As políticas públicas do Estado considerarão, nos projetos de recuperação de

áreas  degradadas,  a  inclusão  de  espécies  da  flora  do  Estado  capazes  de  gerar

suporte para a avifauna estadual durante todo seu ciclo biológico ou parte dele.

§ 12 - Os criadouros de avifauna silvestre que simularem a reprodução de espécies

como instrumento de apoio à biopirataria, à depredação dos estoques de espécimes

selvagens e ao tráfico intermunicipal,  interestadual  e internacional  de espécies da

avifauna silvestre, independentemente da responsabilidade criminal de seus titulares,

responsáveis e prepostos, terão sua licença cassada, vedada a sua reabilitação por

prazo não inferior a cinco anos, garantidos o devido processo legal e a ampla defesa

técnica.

Art. 4º - Os espécimes nascidos em criadouros de avifauna silvestre autorizados

pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, individualmente identificados nos termos desta

lei,  acobertados  por  documento  fiscal  idôneo,  consideram-se  bens  móveis,  nos

termos do art. 82 do Código Civil, de propriedade privada do adquirente.

§  1º  -  A  posse  em  ambiente  doméstico  de  espécimes  da  avifauna  silvestre

adquiridos com documento fiscal idôneo, nos termos da legislação tributária estadual,

independerá de licença da autoridade ambiental estadual, porém é condicionada à

conservação  do  documento  fiscal  respectivo  durante  toda  a  vida  do  espécime,

independentemente da ocorrência de decadência tributária.

§  2º  -  O  espécime  nascido  em  criadouros  de  avifauna  silvestre  é  considerado

mercadoria para os fins desta lei e da aplicação da legislação tributária estadual.

§ 3º -  Na hipótese de entrada ou saída de espécimes enquadrados no § 2º do

“caput” deste artigo, a falta de licença prévia da autoridade estadual competente e as

irregularidades  administrativas  do  criadouro  de  avifauna  silvestre  não

descaracterizam a ocorrência do fato gerador do ICMS.

§ 4º -  Toda a progênie descendente por reprodução sexuada de dois indivíduos

enquadrados nos termos do “caput” deste artigo é considerada propriedade privada

do adquirente originário, vedado o confisco.

§ 5º - O Estado não violará o direito de propriedade privada do titular do direito de

propriedade dos espécimes na hipótese do disposto no “caput” deste artigo.
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§ 6º  -  Em caso de  necessidades específicas  de programas  de reintrodução de

espécies “in situ” ou de programas de conservação “ex situ” financiados pelo Estado,

de acordo com termo de cooperação técnica, todo criadouro poderá ser requisitado a

contribuir, sem ônus para o Estado, com um percentual de até 5% (cinco por cento)

dos indivíduos nascidos no criadouro, os quais  receberão sistema diferenciado de

marcação individual, observando-se que:

I – a requisição far-se-á com prévia antecedência de trinta dias contados do início

do período reprodutivo da espécie;

II  -  Os  atos  de  requisição e  de  destinação de que  trata  o  “caput”  deverão ser

pormenorizadamente motivados, indicando expressamente o projeto e o número de

espécimes por espécie necessários e ainda ser subscritos pelo Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

III - Os espécimes destinados a atender ao pedido de requisição serão identificados

com anilhas de aço inoxidável anodizado, fornecidas pelo Estado.

IV -  Caberá ao criadouro de avifauna silvestre anilhar filhotes das matrizes que

escolher,  dentre  os  espécimes  saudáveis  de  melhor  estamina,  atendendo  às

determinações constantes do ato de requisição relacionadas à espécie e ao sexo dos

espécimes necessários.

§ 7º - Visando a disponibilização voluntária, o criadouro de avifauna silvestre poderá

espontaneamente  cadastrar  espécimes  de  sua  criação,  indicando  quantidade  por

espécie no Registro Estadual de Avifauna – REA –, objetivando apoiar programas de

reintrodução conduzidos ou aprovados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável.

Capítulo III

DA COMPETÊNCIA

Seção I

Da competência da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Art. 5º - Compete privativamente à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento:

I - expedir normas complementares para a fiel execução desta lei e de seu decreto

regulamentar;
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II - propor políticas públicas para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais

de criação de avifauna silvestre;

III - articular a cooperação técnica entre as universidades estaduais, a Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o Instituto Estadual

de Florestas, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e os criadouros

de avifauna silvestre;

IV - conceder a licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre.

Seção II

Da competência da Polícia Militar de Meio Ambiente

Art. 6º - Compete privativamente à Polícia Militar de Meio Ambiente:

I - fiscalizar:

a) a regularidade jurídica de criadouros de avifauna silvestre no Estado, ressalvada

a competência específica dos Auditores  Fiscais  de Tributos  Estaduais  em matéria

tributária;

b)  espécimes,  anilhas,  criadouros  de  avifauna  silvestre  e  documentos  a  eles

pertinentes;

II - coordenar ações de inteligência no combate à biopirataria, à depredação dos

estoques  de  espécimes  selvagens  e  ao  tráfico  intermunicipal,  interestadual  e

internacional de espécies da avifauna silvestre;

III - aplicar penalidades por infração à legislação ambiental aplicável.

Seção III

Da competência do Instituto Mineiro de Agropecuária

Art. 7º - Compete privativamente ao Instituto Mineiro de Agropecuária:

I – expedir a licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre

II - fiscalizar:

a)  a regularidade zoosanitária  dos plantéis  dos criadouros de avifauna silvestre,

seus produtos e subprodutos;

b)  a  adequação  das  estruturas  físicas  e  dos  procedimentos  de  manejo  dos

criadouros de avifauna silvestre à legislação estadual aplicável:

III - aplicar penalidades por infração à legislação zoosanitária aplicável.

Seção IV
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Da competência da Secretaria de Estado de Fazenda

Art. 8º - As competências da Secretaria de Estado de Fazenda e das autoridades

fiscais são as definidas pela legislação tributária.

Seção V

Dos balizamentos do poder de fiscalizar

Art.  9º  -  As  autoridades  policiais  militares,  ambientais,  sanitárias  e  fiscais  são

competentes para fiscalizar o cumprimento dos termos desta lei na forma dos arts. 5º

a 8º desta lei.

Art. 10 - As ações de vistoria ou de fiscalização poderão ocorrer a qualquer tempo,

independentemente  de  prévio  aviso,  objetivando-se  constatar  a  observância  à

legislação  vigente,  obrigando-se  o  criador  a  não  opor  obstáculos,  ressalvadas  a

observância das garantias constitucionais e das garantias consagradas por esta lei.

§ 1º - Sem prejuízo dos demais direitos e garantias estatuídos pela Constituição

Federal,  pela  Constituição  do  Estado  e  por  esta  lei,  a  autoridade  fiscalizadora

observará os direitos e as garantias:

I - de inviolabilidade do domicílio, na forma do art. 5º, XI, da Constituição Federal;

II - da propriedade privada, nos termos do art. 5, XXII, da Constituição Federal;

III - de liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, XV, da Constituição Federal;

IV - de reunião em locais abertos ao público, independente de autorização prévia da

autoridade, nos termos do art. 5º, XVI, da Constituição Federal.

§  2º  -  A  exigência  da  observância  dos  direitos  e  garantias  individuais

constitucionalmente assegurados não configura embaraço à fiscalização.

§ 3º - O auto de infração lavrado com infração aos direitos e garantias de que trata

o §1º deste artigo é nulo para todos os fins de direito.

§ 4º - O disposto neste artigo interpretar-se-á em consonância com o disposto no

art.  195  do  Código  Tributário  Nacional  quanto  às  competências  específicas  das

autoridades fiscais.

Art.  11  -  Nenhuma  contenção  ou  remoção  de  matrizes  será  feita  durante  os

períodos de acasalamento e reprodução.

Art.  12 - O criadouro deverá solicitar  vistoria semestral em seu estabelecimento,

mediante o pagamento da taxa de expediente, segundo o disposto no subitem 1.2, do
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item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Seção VI

Do dever de assistência e orientação

Art.  13 -  O servidor público estadual deverá prestar assistência ao criadouro de

avifauna silvestre a fim de promover o ajustamento de sua conduta aos termos da

legislação aplicável.

§ 1º -  As meras irregularidades cadastrais,  tipográficas ou similares deverão ser

retificadas  pelo  servidor  público  estadual,  civil  ou  militar,  de  ofício  ou  mediante

requerimento do interessado.

§ 2º - Somente após primeira ação educativa, devidamente formalizada, é lícita a

aplicação de penalidades, excetuados os casos de veementes indícios de tráfico ou

crueldade contra animais, hipóteses em que a autuação é obrigatória para o agente

público, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 3º - Nas vistorias é dever do agente observar os procedimentos de contenção

recomendados  pelo  Conselho  de  Medicina  Veterinária,  sob  pena  de  nulidade

insanável da ação administrativa e de caracterização de dolo do agente fiscalizador

em caso de danos.

Art.  14  -  O  produtor  rural  e  seu  responsável  veterinário  prestarão  assistência

integral e irrestrita ao agente fiscalizador, civil ou militar.

Seção VII

Da imunidade à apreensão

Art.  15  -  A  constatação  de  reprodução  de  espécimes  em  domesticidade,

independentemente da legalidade da aquisição das matrizes, descaracteriza o ilícito

ambiental, torna-os espécimes imunes a apreensão e dá o direito ao mantenedor de:

I - celebrar termo de ajustamento de conduta, sem imposição de penalidades;

II  -  requerer  o  licenciamento  dos  indivíduos  nascidos  em  cativeiro,  mediante  o

pagamento dos tributos estaduais incidentes;

III - pagar o ICMS conforme pauta de valores, referente à entrada desacobertada do

espécime no plantel, com exclusão de penalidades de caráter isolado e moratório.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos espécimes oriundos de furto ou de
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captura em áreas sob proteção ambiental.

§ 2º - O criadouro de avifauna silvestre que fizer uso do benefício de que trata este

artigo  sujeitar-se-á  a  vistorias  trimestrais,  com  seu  ônus  referente  à  taxa  de

expediente, segundo o disposto no subitem 1.2, do item 1 da Tabela A, a que se

refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975, durante o período de

doze meses, a contar da constatação, após o qual retornará à sistemática de vistorias

semestrais.

§ 3º - A imunidade de apreensão inclui a progênie nascida em domesticidade e os

seus genitores.

Capítulo IV

DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Seção I

Do Registro Estadual de Avifauna

Art. 16 - Para o controle de espécies reproduzidas e mantidas por criadouros de

avifauna silvestre no Estado, fica criado o REA, na forma desta lei.

Art. 17 - O REA é um ambiente virtual de rastreamento e controle de espécimes.

§ 1º - O REA estará disponível na rede mundial de computadores através da página

de serviços “on-line” do IMA no endereço http://www.ima.mg.gov.br.

§ 2º - O REA manterá registro virtual:

I - de cada criadouro de avifauna silvestre no Estado, informando:

a) por inscrição estadual de produtor rural pessoa física ou por CNPJ:

1) localização

2) espécies e subespécies criadas;

3) profissional veterinário responsável;

4)  profissional  zootécnico  responsável,  nos  empreendimentos  destinados  à

produção de espécimes para abate;

b) por espécime:

1) sua espécie e subespécie;

2) a numeração de sua anilha de identificação;

3) as referências de seus genitores;

4) sua data de nascimento;
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5) seu dialeto de canto, no caso de aves canoras;

6) as premiações obtidas em certames promovidos dentro dos critérios desta lei;

7) ocorrência de fuga sem retorno voluntário;

8) ocorrência de roubo ou furto;

9) número de ovos em postura, percentual de eclosão e comportamento parental;

10) saídas especiais, nos termos do art. 82 desta lei;

11) sua data de óbito.

§  3º  -  A implantação de dados  no REA será  feita  pelos  próprios  criadouros  de

avifauna silvestre, sob conferência posterior da Polícia Militar de Meio Ambiente do

Estado de Minas Gerais, conforme dispuser regulamento, devendo o criadouro zelar

por sua atualização pontual, a qual, salvo previsão em contrário desta lei, deverá dar-

se em até cinco dias contados da ocorrência do fato ou e sua ciência.

§ 4º - A inserção de dados no REA será feita mediante a utilização de certificado

digital.

§ 5º - Sem prejuízo da caracterização de estelionato, a inserção dolosa de dados

falsos no REA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta lei.

§  6º  -  O  criadouro  licenciado  nos  termos  desta  lei  poderá  requerer,  para

manutenção da heterose e promoção da variabilidade genética, através de pedido

formulado pelo próprio REA, a doação de espécimes apreendidos pela Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais, que gerará a lista de destinações prioritárias, cujo acesso

será de natureza aberta ao público.

§ 7º - Todas as apreensões de espécimes, identificados por anilhamento ou não,

serão  mencionadas  no  REA,  sendo  o  dever  de  inserção  de  dados  no  REA

incumbência da autoridade responsável pela apreensão.

§ 8º - O REA terá mecanismo automático de conversão de nomes populares em

seu correspondente nome científico, segundo os critérios taxonômicos vigentes.

Seção II

Dos documentos fiscais

Art. 18 - A nota fiscal de produtor rural, a nota avulsa de produtor rural e a nota

fiscal  são  documentos  fiscais  idôneos  para  comprovar  a  regular  aquisição  e  a

propriedade do espécime em quaisquer deles individuado.
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§ 1º - Considera-se desacobertado de documento fiscal, para todos os fins legais, o

espécime acobertado por documento fiscal emitido em nome de outra pessoa natural

ou jurídica que não o legítimo proprietário.

§ 2º - A simples entrega, pelo adquirente originário ao adquirente superveniente, do

primeiro  documento  fiscal,  não  acoberta  as  sucessivas  saídas  de  um  mesmo

espécime para fins fiscais, mas implica prova de justo título e boa fé do adquirente

superveniente, para os fins desta lei.

§ 3º - Para cada transferência de propriedade de um espécime deverá haver um

documento fiscal previamente emitido.

Art.  19  -  A autoridade  fiscal  pode  colocar  sob  regime  especial  de  controle  os

criatórios de avifauna estadual que se dedicarem à reprodução de:

I ) Icteridae:

a) corrupião (Icterus jamacaii);

b) pássaro-preto (Gnorimopsar chopi);

II) Saltator:

a) trinca-ferro (Saltator similis);

III) Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba;

IV – Ramphastidae.

Parágrafo único - A implantação do regime especial de controle não tem natureza

de sanção punitiva.

Capítulo V

DAS CATEGORIAS DOS CRIADOUROS DE AVIFAUNA SILVESTRE

Seção I

Da livre iniciativa de manejo da avifauna silvestre

Art. 20 - Toda pessoa natural ou jurídica poderá criar, recriar, reproduzir, comprar e

vender espécimes vivos da avifauna silvestre, mediante licença emitida pelo Instituto

Mineiro de Agropecuária, na forma desta lei.

Seção II

Do produtor rural pessoa física

Art. 21 - A pessoa natural que pretenda reproduzir e comercializar espécimes da
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avifauna  silvestre,  sem  organizar-se  sob  a  forma  de  pessoa  jurídica,  poderá

cadastrar-se como produtor rural pessoa física perante a Secretaria de Estado da

Fazenda, na forma da legislação tributária estadual em vigor.

§ 1º - Aplicar-se-á ao produtor rural pessoa física de avifauna silvestre o tratamento

tributário simplificado e diferenciado concedido aos demais produtores rurais.

§ 2º - A simples posse em ambiente doméstico de espécimes da avifauna silvestre

adquiridos com documento fiscal idôneo, nos termos da legislação tributária estadual,

não obriga o seu possuidor ao cadastramento como produtor rural pessoa física.

§  3º  -  A inscrição  prévia  como produtor  rural  pessoa  física  é  condição  para  a

concessão de licença pela autoridade ambiental estadual.

§ 4º - Poderão ser cadastrados como cotitulares da inscrição os ascendentes e o

cônjuge ou  companheiro  do  titular,  os  filhos  do  titular  e  respectivos  cônjuges  ou

companheiros,  maiores  de  dezesseis  anos  e  efetivamente  integrados  no  mesmo

núcleo familiar e que desenvolvem atividades de criação de espécimes da avifauna

silvestre em regime de economia familiar,  sendo a responsabilidade de adições e

exclusões privativa do titular.

§ 5° -  Mediante requerimento do interessado e a cri tério  do Fisco,  poderão ser

autorizados o cadastramento e a inscrição distintos para um mesmo imóvel de área

contínua,  quando  houver  setores  de  produção  isolados,  situados  em  áreas

delimitadas e com acessos independentes.

Seção III

Do microempreendedor individual

Art. 22 - A pessoa natural que pretenda reproduzir e comercializar espécimes da

avifauna  silvestre  destinados  a  serem  animais  de  estimação  poderá,

alternativamente,  optar  pela  exploração  da  atividade  como  microempreendedor

individual, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.

§ 1º  -  A inscrição prévia como microempreendedor individual  é condição para a

concessão de licença pela autoridade ambiental estadual.

§  2º  -  O enquadramento na  Classificação Nacional  de Atividades Econômicas -

CNAE - dar-se-á na subclasse 0159-8/02.
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Seção IV

Das sociedades empresárias

Art. 23 - À pessoa jurídica que pretender reproduzir e comercializar espécimes da

avifauna silvestre aplicar-se-ão as normas gerais previstas para os contribuintes de

ICMS do Estado.

Parágrafo  único  -  A  pessoa  jurídica  manterá  em  arquivo,  para  exibição  às

autoridades  fiscais  e  ambientais,  os  documentos  fiscais  de  origem  das  matrizes

classificáveis contabilmente como ativo permanente.

Seção V

Dos criadouros científicos

Art.  24  -  A pessoa jurídica regularmente constituída,  sem fins  lucrativos,  poderá

obter  o  licenciamento  de  criadouros  científicos,  com  fins  de  conservação  ou  de

pesquisa.

§  1º  -  Os  espécimes  reproduzidos  em  criadouros  científicos  são  considerados

coisas fora do comércio, insusceptíveis de circulação econômica.

§  2º  –  Excepcionalmente  se  admitirá  a  venda  ou  permuta  de  espécimes

reproduzidos em estabelecimentos de criadouros científicos:

I - a venda, em caso de existência de excedentes por êxito reprodutivo, atestados

por laudo da autoridade ambiental estadual;

II - a permuta, para promoção da heterose e manutenção da variabilidade genética.

§ 3º - Não é vedado o pareamento de espécimes, facultado o deslocamento de

espécimes entre criadouros científicos, mediante escolta da Polícia Militar de Meio

Ambiente do Estado de Minas Gerais.

Capítulo VI

DA IDENTIFICAÇÃO DOS ESPÉCIMES

Seção I

Do anilhamento

Art. 25 - Todo espécime da avifauna silvestre deverá ter sua individuação mediante

anilhamento, a ser procedido até o décimo dia após a eclosão do espécime.

§  1º  -  Para  os  efeitos  desta  lei  as  espécies  são  divididas  em  grupos,

independentemente de proximidade filogenética, em função da média intraespecífica
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do seu tarso para efeito de anilhamento, em:

I – passeriformes:

a) grupo 1, com anilha de diâmetro interno de 2,3 mm;

b) grupo 2, com anilha de diâmetro interno de 2,5 mm;

c) grupo 3, com anilha de diâmetro interno de 2,6 mm;

d) grupo 4, com anilha de diâmetro interno de 2,8 mm;

e) grupo 5, com anilha de diâmetro interno de 3,0 mm;

f) grupo 6, com anilha de diâmetro interno de 3,5 mm;

g) grupo 7, com anilha de diâmetro interno de 4,0 mm;

h) grupo 8, com anilha de diâmetro interno superior a 4,0 mm;

II – não passeriformes:

a) grupo 11, com anilha de diâmetro interno determinado por laudo zootécnico, de

acordo  com  a  biometria  do  tarso  da  espécie,  de  forma  que  esta  não  possa  ser

retirada do espécime adulto sem violação de sua integridade.

§ 1º - As anilhas serão confeccionadas por conta e ordem do criadouro, às suas

expensas, observando-se que:

I  –  seu  pedido  deverá  ser  feito  diretamente  pelo  criadouro  ao  estabelecimento

produtor até o último dia útil do mês de julho do ano calendário e registrado no REA;

II – sua aquisição deverá ser acobertada por nota fiscal eletrônica, que considerará

o criadouro de avifauna silvestre como consumidor final;

III  –  sua entrega deverá ocorrer  até o último dia útil  do mês de agosto do ano

calendário.

§ 2º - As anilhas do criadouro de avifauna silvestre devem estar na posse deste, em

seu estabelecimento de criação e devem ser controladas por registro específico no

REA, sendo vedadas a permuta, a doação, a cessão temporária ou definitiva, a venda

ou qualquer forma de transferência de sua posse ou propriedade, sob pena de multa.

§ 3º - A nota fiscal eletrônica, além dos requisitos previstos na legislação tributária,

indicará os números de cada uma das anilhas confeccionadas e os seus respectivos

diâmetros interno e externo.

§  4º  -  Havendo  confecção  com  números  seriados,  faculta-se  a  indicação  da

numeração da anilha inicial e da anilha final, para cada classe.
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§ 5º - As anilhas deverão ser confeccionadas em peça única de aço inoxidável ou

cerâmica, com os diâmetros internos indicados no Anexo X, sem bordas ou arestas

cortantes, rebarbas ou deformidades que possam ameaçar  a integridade física do

espécime quando do anilhamento.

§ 6º  -  O diâmetro interno  considerará as  medidas médias do tarso da espécie,

cientificamente registradas e um adicional de 5% (cinco por cento) para comportar as

variações intraespecíficas e, se a seleção genética produzir espécimes domésticos

com tarso de diâmetro médio maior que o registrado na literatura científica sobre a

espécie, o criadouro poderá requerer autorização específica para produção de anilhas

com  diâmetro  interno  superior  aos  previstos  nesta  lei,  mediante  requerimento

instruído:

I – com laudo técnico fornecido por professor universitário de Biologia, em exercício

como  professor  em  universidade  estadual  ou  por  equipes  de  pesquisa  dessas

mesmas universidades;

II – com resultado laudo de inspeção requerido pelo criadouro de avifauna silvestre

à  autoridade  ambiental  estadual,  em  que conste  que,  do  exame das  matrizes,  o

diâmetro interno é exíguo, colocando o espécime em situação de risco de prejuízo

para a irrigação sanguínea, constrição dos tendões ou das placas epiteliais.

§ 7º - O aumento de diâmetro interno requerido na forma do parágrafo anterior não

pode  ser  tal  que  permita  a  inserção da anilha  de  identificação  em um espécime

adulto.

§ 8º - O anilhamento deverá ser feito sempre no tarso direito dos espécimes.

Art. 26 - Cada anilha conterá um código alfanumérico de doze dígitos, dispostos em

3 linhas.

§ 1º - Os dois primeiros dígitos, em algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9

(nove),  dispostos  em  linha  na  parte  superior  da  anilha,  indicarão  o  ano  de

anilhamento.

§ 2º - O produtor de anilhas pode confeccionar anilhas indicando, nos dois primeiros

dígitos  de  que  trata  o  parágrafo  anterior,  o  ano  de  sua  produção  ou  o  ano

imediatamente seguinte à sua produção, verificado de acordo com a data de emissão

da nota fiscal eletrônica de saída.
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§ 3º -  Os seis  campos seguintes,  dispostos  em linha na parte média da  anilha

conterão  quatro  letras  maiúsculas  do  alfabeto,  variando  de  A  até  Z,  que

corresponderão às iniciais do criadouro ou do nome da pessoa natural e dois dígitos,

em algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9 (nove), serão dígitos de controle.

§  4º  -  Os quatro  campos finais,  dispostos  em linha na parte  inferior  da  anilha,

conterão uma letra maiúscula do alfabeto, variando de A até Z e mais três dígitos, em

algarismos arábicos, variando de 0 (zero) a 9 (nove), serão dígitos de controle, para a

identificação do espécime.

§ 5º - As anilhas indicarão ainda seu diâmetro interno em milímetros.

Art. 27 - As anilhas poderão ser recobertas por tinta solúvel em água, da cor mais

próxima possível à do tarso do espécime filhote a ser anilhado, para minimizar o risco

de debicagem.

Art.  28 -  As anilhas não utilizadas dentro do ano seguinte ao de sua confecção

deverão ser inutilizadas pelo criadouro adquirente, sob pena de multa.

Art. 29 - A reutilização de anilhas de espécimes mortos caracteriza fraude e, sem

prejuízo das sanções criminais, sujeita-se à imposição as penalidades previstas nesta

lei.

§ 1º - Em caso de óbito o proprietário do espécime deverá registrar no REA, no

prazo de até quarenta e oito horas da constatação do óbito, comunicação sobre o

fato, sob pena de multa.

§ 2º  -  Em caso de suspeita de patologia contagiosa com potencial  epidêmico o

profissional  veterinário  responsável  comunicará  a  ocorrência  imediatamente  às

autoridades sanitárias para a adoção das medidas de controle, sob pena de multa.

§ 3º - A ocorrência sucessiva de mais de cinco óbitos no espaço de um ano de

espécimes adultos,  por  doença decorrente de manejo incorreto ou negligência  do

criadouro de avifauna silvestre, atestada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária ou

pela autoridade policial militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado, sujeita o

criadouro ao pagamento de multa.

Art. 30 - Em caso de fuga, o criadouro de avifauna silvestre envidará todos os meios

para a recuperação do espécime e, em caso de frustração de suas diligências, deverá

registrar  no REA, no prazo de até quarenta e oito horas da constatação da fuga,
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comunicação do fato, sob pena de multa.

§ 1º - A licença poderá ser cassada em caso de fuga reiterada, considerando-se

fuga reiterada de espécimes a fuga de mais de cinco espécimes no mês-calendário.

§ 2º - Todo aquele que apreender, receber ou tiver a posse de espécime registrado

no  REA  como  evadido  deverá,  através  do  número  da  anilha  de  identificação,

identificar o legítimo proprietário em até cinco dias e, às expensas deste, providenciar

a devolução do espécime.

§ 3º - O condicionamento da devolução do espécime ao pagamento de qualquer

soma  em  dinheiro,  ressalvado  o  ressarcimento  das  despesas  comprovadas  por

documento fiscal idôneo, configura o crime previsto no art. 158 do Código Penal.

§ 4º - A manutenção de espécime registrado no REA como escapado por outrem

que não o  legítimo proprietário  configura  o  crime previsto  no  art.  168 do Código

Penal, salvo se na condição de fiel depositário.

§  5º  -  Sendo  impossível  a  restituição  do  espécime  ao  legítimo proprietário  por

qualquer razão de direito, o espécime deverá ser encaminhado à Polícia Militar de

Meio Ambiente, que, após consulta ao REA, depositará o espécime sob a guarda do

seu apresentante ou, em caso de recusa deste, ao requerente de matrizes na forma

do art. 60, II desta lei.

Art.  31  -  Em  caso  de  roubo  ou  furto  o  criadouro  de  avifauna  silvestre  deverá

imediatamente após a sua constatação, registrar comunicação sobre o fato no REA e

requerer  a  lavratura  de  boletim  de  ocorrência  –  BO –  à  autoridade  policial,  que

conterá entre outros dados, o número da anilha do espécime, a qual será incluída no

rol de identificação de espécimes furtados, sob pena de multa.

§  1º  -  Uma via  do  BO  deverá  ser  arquivada  pelo  requerente,  para  exibição  à

autoridade ambiental estadual, quando por esta requisitada.

§ 2º - A Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais coordenará o

repasse  das  informações  sobre  roubo  ou  furto  de  espécimes  à  Polícia  Militar

Rodoviária do Estado, à Polícia Civil  do Estado, ao Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda como forma de combate

ao tráfico ilícito de avifauna e à sonegação fiscal.

§ 3º - Constatado o transporte, movimentação ou negócio envolvendo o espécime
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cujo roubo ou furto for registrado no REA, as autoridades estaduais, no âmbito de

suas competências:

I – convocarão a autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente, que apreenderá

cautelarmente o espécime e o depositará sob a guarda de depositário idôneo;

II – rastrearão o legítimo proprietário do espécime, para sua devolução imediata, às

expensas deste;

III – autuarão o transportador ou o detentor do espécime na forma da legislação

tributária estadual.

§ 4º - A falsa comunicação de roubo ou furto de espécime constitui o crime tipificado

no art. 340 do Código Penal.

§ 5º - O legítimo proprietário deve imediatamente registrar no REA a recuperação

do espécime, não se aplicando, após a atualização da informação, o disposto no §3º

deste artigo.

Seção II

Da sexagem e genotipagem

Art.  32  -  O  criadouro  de  avifauna  silvestre  deverá,  nas  espécies  que  não

manifestam dimorfismo sexual, providenciar a sexagem do espécime antes de sua

saída do estabelecimento, sob pena de multa.

Art. 33 - Manifestando-se induvidosamente o dimorfismo sexual antes da saída do

espécime, a sexagem do espécime é dispensável, porém deverá ser mencionado o

sexo do espécime no documento fiscal acobertador.

Art.  34  -  A  genotipagem  será  procedida,  a  expensas  do  criadouro,  para  a

determinação da filiação real do espécime, antes de sua alienação:

I  –  A critério  do  adquirente,  com  coleta  de  material  antes  da  saída  física  do

criadouro, na hipótese das espécies que sejam melhoradas geneticamente para fins

de aperfeiçoamento de canto e aumento de estamina, tais como:

a) curió, Sporophila (Oryzoborus) angolensis e suas subespécies;

b) bicudo, Sporophila (Oryzoborus) maximiliani e suas subespécies;

c) canário-da-terra, Sicalis flaveola e suas subespécies;

d) coleiro, Sporophila caerulescens;

e) baiano, Sporophila nigricollis;
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f) trinca-ferro verdadeiro, Saltator similis;

II – obrigatoriamente, antes da alienação do espécime, no caso das espécies de

baixos  êxitos  reprodutivos  cientificamente  noticiados  ou  historicamente  vítimas  do

tráfico de ovos ou filhotes recém nascidos, de:

a) Icteridae:

1) corrupião, Icterus jamacaii;

2) pássaro-preto, Gnorimopsar chopi;

b) Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba;

c) Ramphastidae.

§ 1º - Os resultados da genotipagem na hipótese do disposto no inciso II do “caput”

serão arquivados em boa ordem pelo criadouro e serão apresentados à autoridade

ambiental sempre que requisitados.

§ 2º - É vedada a saída de espécimes das espécies indicadas no inciso II do “caput”

sem a prévia disponibilidade do resultado da genotipagem do espécime e dos laudos

de paternidade, sob pena de multa.

§  3º  -  Em  caso  de  indícios  de  fraude  a  autoridade  ambiental  estadual  poderá

requerer a genotipagem, por amostragem, de qualquer espécime e seus genitores.

Seção III

Do registro de controle genealógico

Art. 35 - Como elemento auxiliar de identificação, as entidades representativas dos

criadouros  de  avifauna  silvestre  do  Estado  iniciarão,  conjuntamente,  o  registro

genealógico da raça das espécies indicadas no inciso I do “caput” do art. 44.

§ 1º - O registro se tornará obrigatório dois anos após a entrada em vigor desta lei,

independentemente de regulamentação.

§ 2º - O certificado de registro genealógico é documento de exibição obrigatória

para a inscrição em qualquer certame realizado no território do Estado a partir de dois

anos após a entrada em vigor desta lei, independentemente de regulamentação.

Capítulo VII

DA SELEÇÃO GENÉTICA

Art. 36 - É admissível a seleção genética para fins de:

I – canto;
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II – estamina;

III – cor;

IV – porte;

V – conformação;

VI – índole.

Art. 37 - Não se admitirá manipulação genética de espécimes de avifauna silvestre,

que consista na alteração de seu genoma por métodos laboratoriais, físicos, químicos

ou fisioquímicos que impliquem a desconstrução ou a reconstrução da cadeia de DNA

da espécie.

§ 1º - Não se considera manipulação genética, sendo livre para todos os fins desta

lei, a seleção de genótipos recessivos ou codominantes por simples cruza, bem como

seleção de mutações naturais da espécie.

§ 2º - É permitida a seleção para manifestação de albinismo, leucismo, melanismo

ou qualquer forma de esquizocroísmo.

§ 3º - Não é vedada a fixação de quaisquer mutações naturalmente ocorridas, não

se considerando a sua fixação como manipulação genética.

§  4º  -  São  vedados  quaisquer  procedimentos  de  indução  de  mutações,

especialmente o emprego de agentes teratogênicos.

Art. 38 - O cruzamento interespecífico somente poderá ser feito para aumento da

variabilidade genética e promoção da heterose, quando autorizado pela autoridade

ambiental estadual.

Art. 39 - A seleção genética deverá ser preferencialmente direcionada conforme os

padrões de raça estabelecidos para cada um dos critérios indicados nas alíneas do

art. 36.

Art.  40  -  As  entidades  representativas  dos  criadouros  de  avifauna  silvestre  do

Estado  definirão,  conjuntamente,  padrões  públicos  e  objetivos  de  julgamento  dos

critérios indicados nas alíneas do art. 46.

Capítulo VIII

DO CANTO

Art. 41 - Consideram-se integrantes do patrimônio imaterial do Estado os dialetos

de canto da avifauna silvestre existentes em seu território.
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Parágrafo único - O Estado incentivará a pesquisa e o registro público dos dialetos

de canto.

Art. 42 - É vedada a soltura de espécime reproduzido por criadouros estaduais cujo

canto  divergir  do  manifestado  pelos  espécimes  selvagens  de  mesma espécie  no

território do Estado.

Parágrafo único - A análise de divergência será feita por meio de comparação de

fonogramas, quando a divergência não for ostensiva.

Art. 43 - É vedado:

I - ensinar, por qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie o canto pertencente a

outra espécie;

II - permitir a aprendizagem, por qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie do

canto pertencente a outra espécie.

Parágrafo único - Não se presume infração ao disposto na alínea “b” deste artigo a

manifestação espontânea de incorporação de cantos, pios ou quaisquer vocalizações

por espécies em relação às quais haja referência científica de imitação em ambiente

natural.

Art. 44 - É permitida a especificação de canto novo, nos termos do art. 1269 do

Código Civil, mediante a:

I - combinação de trechos de cantos de indivíduos de uma mesma espécie;

II - alteração de andamento, intensidade e tonalidade.

Art. 45 - São permitidos:

I - o emprego de gravações de cantos para o ensinamento da progênie do mesmo

ou de outro espécime, inclusive dos cantos especificados na forma do art. 44;

II - o emprego de cabines de isolamento acústico para o ensinamento de filhotes já

sexados, respeitados os limites de decibéis, tamanhos internos mínimos, ventilação,

controle  da  umidade  interna  e  o  tempo  de  audição  diária  recomendados  por

profissional veterinário.

Art. 46 - O treinamento de canto de um espécime aprendiz, sempre que possível,

deverá ser feito mediante a utilização de um espécime mestre adulto.

Art.  47  -  As  entidades  representativas  dos  criadouros  de  avifauna  silvestre  do

Estado  definirão,  conjuntamente,  padrões  públicos  e  objetivos  de  julgamento  de
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canto.

Art.  48  -  O  julgamento  de  canto  somente  será  permitido  aos  juízes  de  canto

credenciados por entidade representativa de caráter nacional.

Capítulo IX

DAS ENTIDADES ASSOCIATIVAS, TORNEIOS, EXPOSIÇÕES E ASSEMELHADOS

Art. 49 - Ninguém é ou será obrigado a associar-se ou a permanecer associado em

associações ornitofílicas.

§  1º  -  As  entidades associativas de  que trata este  artigo  têm legitimidade para

representar seus filiados perante a administração pública estadual.

§ 2º - As entidades associativas de que trata este artigo deverão registrar-se junto à

Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária e Abastecimento, encaminhando ao

escritório  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  de  sua  circunscrição  requerimento

instruído com os seguintes documentos:

I - cópia autenticada de seu ato constitutivo ou estatuto;

II  -  cópia autenticada da ata de eleição e posse de seus dirigentes ou de outro

documento que demonstre a regularidade de sua representação;

III - cópia autenticada do documento oficial de identificação com foto, do CPF e de

comprovante de residência, do mês atual ou do mês anterior, do responsável legal

pela respectiva entidade;

IV - balancete dos três últimos anos ou desde a data de sua fundação, caso tenha

menos de três anos de funcionamento;

V - alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão municipal ou distrital

onde a entidade tenha sede.

§  3º  -  As  entidades  de  que  trata  este  artigo  deverão  entregar  anualmente  à

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a relação com nome e

CPF de seus associados e, sendo requeridas, as demais informações cadastrais que

possuir sobre eles.

§ 4º -  As entidades de que trata este artigo deverão comunicar à Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  no  prazo  de  trinta  dias,  as

alterações  que  ocorrerem  em  seus  atos  constitutivos,  quaisquer  modificações

relacionadas a seu endereço de funcionamento, bem como mudanças na composição
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de seus órgãos diretivos e em sua representação legal,  instruindo tal  comunicado

com cópia dos respectivos documentos comprobatórios.

Art. 50 - Os torneios e as exposições são instrumentos de demonstração de seleção

genética.

Art. 51 - A realização de torneios independe de aprovação, na qualidade de livre

exercício de reunião pacífica, garantido pelo art.  5º,  XVI,  da Constituição Federal,

porém  é  dever  do  promotor  do  evento  informar,  sob  pena  de  multa,  com  a

antecedência  mínima  de  quinze  dias,  ao  escritório  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária de sua circunscrição sua realização.

§ 1º - Os torneios, as exposições e os eventos envolvendo avifauna silvestre terão

apoio institucional do Estado se organizados e promovidos por entidades ornitofílicas

devidamente  cadastradas  na  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento.

§ 2º - Todo evento, seja qual for a sua denominação, onde forem exibidos mais de

dois  espécimes  da  avifauna  silvestre,  deverá  ser  previamente  comunicado,  por

escrito,  pelo  promotor  do  evento,  à  autoridade  militar  da  Polícia  Militar  de  Meio

Ambiente do Estado de Minas Gerais, com antecedência mínima de quarenta e oito

horas, sob pena de multa.

§  3º  -  A comunicação  poderá  dar-se  por  meio  de  protocolo  de  informação  do

agendamento de reuniões periódicas.

§ 4º -  Será de inteira responsabilidade dos organizadores do torneio atender às

exigências de segurança e alvarás de liberação do evento, quando for o caso.

§ 5º - Os torneios e exposições devem ser realizados em locais adequados, com

condições  básicas  de  higiene,  bem  arejados  e  devidamente  protegidos  de

intempéries, devendo estar sob a responsabilidade técnica de um médico veterinário

responsável,  que deverá estar  presente durante todo o evento e não poderão ter

início antes da presença da autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente.

§  6º  -  Só  poderão  participar  de  torneios  e  exposições  no  Estado  espécimes

individualizados com anilha inviolável de aço, acobertados por nota fiscal eletrônica e

que  demonstrem  absoluta  integridade  física,  sem  qualquer  evidência  de  lesão,

amputação,  fratura,  uso  de  substâncias  proibidas  ou  maus-tratos,  ficando  sob  a
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responsabilidade da entidade organizadora do evento a homologação da inscrição

dos criadores participantes.

§ 3º - Excepcionalmente admitir-se-á a participação de espécimes com anilhas de

clubes  ou federações  ou confeccionadas  com outros  materiais  que não  aço,  que

somente poderão participar de torneios até 31 de dezembro de 2016.

§ 7º - Somente será permitida a presença, no local do evento, de espécimes, de

qualquer sexo, com idade igual ou superior a três meses.

§ 8º - Os espécimes presentes no evento deverão estar acompanhados do legítimo

proprietário e devem obrigatoriamente constar do REA.

§ 9º  -  Poderão participar  de torneios e exposições no Estado de Minas Gerais,

espécimes provenientes de outros Estados:

a) acobertados por documento fiscal, com suspensão de incidência do ICMS, na

forma da legislação tributária do Estado de origem;

b) acobertados por guia de transporte animal.

§ 9º - No local ou recinto destinado à realização de prova, apenas poderão estar

presentes  espécimes  devidamente  inscritos  na  respectiva  modalidade  que  ali  se

realizará e seus acompanhantes.

§  10  -  É  proibida  a  permanência  de  espécime  não  inscrito  no  torneio,  como

participante ou acompanhante, na área delimitada para circulação dos visitantes que

estiver sob controle da organização, demarcada na forma do §18 do artigo 62 desta

lei.

§ 11 - As autoridades ambientais estaduais civis e militares deverão ser convocadas

previamente para estarem presentes no espaço interno dos recintos onde ocorrerem

torneios e exposições.

§ 12 - À autoridade ambiental militar  de mais alta patente presente no evento é

garantido o assento à mesa em todas as solenidades de abertura e encerramento de

torneios e exposições.

§ 13 - Caso seja necessária a conferência física de anilhas, esta se fará quando da

conclusão do certame, ao fim dos julgamentos do espécime.

§ 14 - Na hipótese do disposto no parágrafo anterior:

I - a contenção do espécime far-se-á pelo seu proprietário;
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II  - é vedado retirar do recinto o espécime cuja inspeção a autoridade ambiental

estadual determinar, salvo por autorização escrita desta;

III  -  a conferência da natureza do metal da anilha poderá feita  por  magneto de

pequeno porte;

IV - a conferência do diâmetro da anilha far-se-á por medida através de paquímetro

digital aferido pelo INMETRO;

V  -  o  proprietário  do  espécime  tem  o  direito  de  filmar  e  fotografar  todo  o

procedimento de conferência.

§  15  -  Não  poderá  inscrever-se  como participante  de  torneios  e  exposições  a

pessoa natural  ou jurídica em situação fiscal  irregular  com a Fazenda Pública do

Estado.

§ 16 - É proibida a realização de eventos com exibição de espécimes da avifauna

silvestre:

I - ao ar livre, sem abrigo contra a excessiva exposição à luz solar direta ou às

intempéries;

II  -  em recintos sem climatização do ambiente ou, na falta de climatização, cuja

temperatura interna seja inferior a 22° Celsius ou superior a 36,5° Celsius.

§  17  -  A critério  dos  organizadores,  os  criadores  comerciais  de  passeriformes

poderão expor à venda, no local dos eventos, o produto de sua respectiva criação e

outras mercadorias, acompanhados de respectiva nota fiscal  de saída ou trânsito,

observado o disposto na legislação tributária, hipótese em que será convocada com a

mesma antecedência de que trata o §2º deste artigo, a presença da fiscalização da

Secretaria de Estado da Fazenda, sob pena de multa.

§ 18 - Os organizadores deverão demarcar os recintos para as provas e a área de

circulação de seu entorno que estará sob sua responsabilidade e controle.

§  19  -  A demarcação de recintos  e  áreas  de  que  trata  o  §17 poderá  ser  feita

mediante  aproveitamento  de  grades,  muros ou  construções  existentes  nos locais,

bem como pela instalação de tapumes e cercas.

Art.  52  -  Os  organizadores  dos  torneios  e  exposições,  bem  como  todos  os

expositores participantes devem zelar para que estes eventos se realizem em estrita

obediência  a  esta  lei  e  demais  normas  aplicáveis,  sob  pena de responsabilidade
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administrativa, civil e penal quando se constatadas irregularidades, tais como:

I - prática de comércio ilegal, caracterizado como tráfico, dentro do local do evento;

II - presença de espécimes em anilhas, anilhas violadas, falsas ou adulteradas;

III - presença de espécimes não autorizados ou com idade inferior à permitida;

IV - existência de espécimes com diâmetros incompatíveis com o tarso da ave ou

em desacordo com as especificações contidas no REA;

VI  -  presença  de  pássaros  com  anilhas  de  clubes  ou  federações  após  31  de

dezembro de 2016;

VII - gaiolas não identificadas.

§  1° -  As  entidades  organizadoras  dos  torneios  serã o  responsabilizados

administrativa, civil e penalmente quando tiverem concorrido, por ação ou omissão,

para a ocorrência de irregularidades listadas no “caput” nas áreas delimitadas que

estiverem sob controle da organização.

§  1º  -  Em  qualquer  circunstância  é  vedada  a  indução  de  comportamentos

agressivos em espécime em exibição, por procedimentos tais como:

I - fornecimento de drogas estimulantes, de consumo lícito ou não;

II - aproximação de gaiolas de forma a permitir  que qualquer espécime sofra ou

cause lesões por contato físico;

III - uso de espelhos, sons, ruídos ou gravações.

Art. 53 - É permitida a permanência do espécime em logradouros públicos e em

praças, quando em transporte a pé, sob a condução de seu proprietário, por tempo

não superior a uma hora.

Art. 54 - Respeitadas as exigências sanitárias, fiscais e ambientais aplicáveis nos

termos desta lei, é lícito ao proprietário de espécime da avifauna silvestre mantê-lo

em estabelecimento aberto a público, desde que:

I - no recinto seja ostensivamente vedada a prática do tabagismo;

II - não haja emissão de monóxido de carbono ou gases tóxicos;

III – não haja presença de ruídos intermitentes ou superiores, em intensidade, aos

limites de decibéis suportáveis pelo homem;

III  –  estejam disponíveis  para a exibição imediata  à autoridade ambiental  cópia

autenticada do certificado de licença respectivo e do documento fiscal acobertador do
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espécime.

Capítulo X

DAS ESPÉCIES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO

Seção I

Do alcance universal do direito de reprodução

Art. 55 - Toda espécie integrante da avifauna silvestre poderá ser reproduzida no

Estado.

Parágrafo  único  -  As  espécies  constantes  do  Anexo  IV  desta  lei  podem  ser

reproduzidas  independentemente  de  autorização  do  Poder  Público,  porém  sua

criação fica sujeita ao controle zoosanitário e sua comercialização sujeita à incidência

do ICMS, na forma prevista na legislação tributária.

Seção II

Do plantel, do limite de crias anuais e de sua circulação jurídica

Art.  52  -  O  Estado  não  limitará  quantitativamente  o  plantel  dos  criadouros  de

avifauna silvestre, nem restringirá direta ou indiretamente o incremento da produção

de espécimes domésticos,  sendo dever  de  todo servidor  da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional do Estado colaborar com a elevação do êxito reprodutivo e

o melhoramento genético das espécies da avifauna silvestre.

§ 1º - É livre a transferência de propriedade de espécimes identificados com anilha

inviolável de aço, nascidos sob o manejo nos termos desta lei, mediante a emissão

de nota fiscal pelo alienante ou pela unidade fazendária, mediante a atualização dos

registros do espécime no REA, o recolhimento do ICMS e da taxa de expediente por

emissão de nota avulsa, conforme o caso, podendo, nestes termos, ocorrerem tantas

transferências de propriedade quantas forem necessárias.

§ 2º - O REA somente permitirá a atualização dos registros do espécime, para fins

de transferência, após a prova de quitação do ICMS e taxas de expediente devidas.

Art. 53 - O plantel inicial do criadouro de avifauna silvestre poderá advir de:

I - compra de matrizes;

II  -  doação  de  espécimes  apreendidos  pela  Polícia  Militar  do  Estado de Minas

Gerais, observado o disposto no §6º do art. 17 desta lei.

III - captura autorizada, quando:
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a) a área da ocorrência da espécie, no Estado, for ser afetada por obra pública

ambientalmente  licenciada,  já  sofra  degradação notável  por  pressão antrópica  ou

ocorra  catástrofe  natural  que  possa  ameaçar  a  sobrevivência  dos  espécimes  em

determinado habitat, sendo inviável a remoção dos espécimes para outro ponto do

território do Estado que goze de proteção ambiental efetiva;

b) não houver registro no REA de criadouros estaduais de avifauna silvestre que

possam disponibilizar matrizes reproduzidas em domesticidade.

IV - espécimes na situação descrita no art. 3º, §1º, I ou no art. 54 desta lei.

§ 1º - A captura autorizada deverá ser acompanhada obrigatoriamente por Policial

Militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A captura autorizada deverá ser requerida pelo criadouro de avifauna silvestre

ao Secretário  de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  que a

deferirá

Seção III

Da regularização de posse

Art.  54 -  A autoridade estadual  que constatar a posse de espécime da avifauna

silvestre sem marcação e sem acobertamento proporá ao detentor a regularização da

sua posse, na forma deste artigo, observando-se que:

I  -  a  regularização  de  posse  depende  da  existência  de  vínculo  afetivo  entre  o

espécime da fauna e o possuidor;

II - a regularização de posse não será deferida em caso de indícios de tráfico com

intuito comercial, captura recente ou de evidência de maus-tratos aos espécimes.

§ 1º - A regularização de posse será formalizada pelo termo de fiel depositário e

será feita em caráter personalíssimo.

§ 2º - A regularização de posse não dispensa o possuidor do pagamento da taxa de

expediente, na forma do subitem 1.9, do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92

da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 3º - A solicitação de regularização de posse perante as autoridades ambientais

antes do início de uma ação de fiscalização ambiental exclui a ilicitude ambiental e

exime o possuidor da imposição de qualquer multa administrativa.
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Capítulo X

DA AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO

Seção I

Da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre

Art. 55 - A licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre será simplificada

para os criadouros de aves das espécies listadas nos Anexos I, II e III desta lei.

§ 1º - A licença simplificada será concedida mediante:

I  -  pagamento  prévio  da  taxa  de  expediente  devida  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária, nos termos do subitem 1.10.1 do subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a

que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

II  -  requerimento,  na  forma  do  modelo  constante  do  Anexo  5,  assinado  pelo

requerente  e  por  seu  médico  veterinário  responsável,  instruído  com  cópias

autenticadas de:

a) documento oficial de identificação com foto, no caso das pessoas naturais ou dos

sócios de pessoas jurídicas;

b) CPF, no caso das pessoas naturais ou dos sócios de pessoas jurídicas;

c) Comprovante de endereço com, no máximo, três meses de emissão na data de

protocolo do requerimento.

§ 2º - A licença é individual por espécime, ainda que único o certificado pertinente e

é obrigatória em relação:

I - às matrizes originariamente adquiridas pelo criadouro de avifauna silvestre e às

matrizes nele incorporadas por reprodução do plantel originário, depósito, doação ou

qualquer outra fonte admitida por esta lei;

II - aos indivíduos adquiridos para servirem como animal de estimação.

§ 3º - A expedição de cada licença configura fato gerador autônomo da taxa de

expediente.

§ 4º - O proprietário, que for titular de mais de um espécime, terá certificado de

licenciamento único, em cujo verso constarão os dados das anilhas de identificação

dos espécimes licenciados e seus respectivos nomes científicos.

§ 5º - O espécime regularmente licenciado, na posse do titular do certificado, não

submetido  a  maus-tratos  ou  a  práticas  vedadas  pela  lei,  é  insusceptível  de
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apreensão.

§ 6º - O licenciamento será controlado pelo REA e a prova do licenciamento será

feita pelo Certificado de Licenciamento.

§ 7º -  A licença simplificada será emitida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária,

mediante protocolo presencial de requerimento cujo modelo consta do Anexo 5 no

prazo de cinco dias.

§ 8º - A licença terá validade anual até 31 de dezembro do ano calendário e sua

renovação  deverá  ser  requerida  até  trinta  dias  antes  de  sua  vigência  expirar,

mediante  pagamento  da  taxa  de  expediente,  nos  termos  do  subitem  1.10.2  do

subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

§ 9º - O criadouro de avifauna silvestre receberá em sua sede o documento de

arrecadação, com vencimento em 1º de dezembro de cada ano-calendário.

§ 10 -  O criadouro de avifauna silvestre que não recolher  as taxas devidas em

função da renovação da licença terá a mesma suspensa 90 (noventa) dias após o

vencimento.

§ 11 - O protocolo do pedido de renovação da licença prorroga automaticamente a

validade da licença anterior, até a expedição do novo certificado de licença.

§  12  -  A  propriedade  dos  descendentes  do  plantel  originário,  devidamente

identificados na forma desta lei,  não implica o pagamento da taxa de que trata a

alínea “a”, do §1º do “caput” deste artigo, enquanto permanecerem em estoque para

revenda, não se sujeitando à obtenção de licença específica.

§  13  -  Caso  os  descendentes  mencionados  no  parágrafo  anterior  sejam

incorporados como matrizes, será devida a taxa de expediente nos termos subitem

1.10.3 do subitem 1.10 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º

6.763, de 26 de dezembro de 1975, quando da renovação anual da licença de que

trata o §3º do “caput” deste artigo.

§ 14 - O certificado de licença não exime seu titular do cumprimento das obrigações

acessórias previstas na legislação tributária, referentes ao transporte dos espécimes

e do cumprimento das normas zoosanitárias.

Art.  56  -  A licença de  criação,  uso  e  manejo  de  avifauna  silvestre  simplificada
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poderá ser:

I  -  concedida por  gênero  taxonômico com extensão para  todas  as espécies  do

mesmo gênero;

II  -  concedida  por  espécie,  abrangendo  todas  as  suas  subespécies

taxonomicamente reconhecidas;

III – ampliada para a inclusão de novas matrizes para reprodução, hipótese em que

será  devida,  por  espécime  incorporado  como  matriz,  independentemente  de  sua

espécie, a taxa de expediente nos termos subitem 1.10.3 do subitem 1.10 do item 1

da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

quando:

I  -  da  renovação  anual  da  licença,  no  caso  de  matrizes  geradas  pelo  próprio

criadouro de avifauna silvestre;

II  –  no  ato  de  requerimento  do  pedido  de  inclusão  de  matrizes,  nas  demais

hipóteses.

§ 1º - A revisão taxonômica da classificação de uma espécie ou subespécie não

afeta a validade da licença.

§ 2º - O erro de fato cometido pelo requerente da licença de criação, uso e manejo

de avifauna silvestre simplificada ou pela autoridade estadual, quanto à nomenclatura

cientificamente adotada, pode ser retificado a qualquer tempo, sem prejuízo para o

titular da licença, de ofício ou mediante requerimento à autoridade estadual.

Seção II

Da licença de média complexidade

Art. 57 - A licença de criação, uso e manejo de aves das espécies listadas no Anexo

IV  dependerá  de  plano  de  manejo  específico  aprovado  pelo  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária.

§  1º  -  A  licença  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  concedida

discricionariamente pela autoridade do Instituto Mineiro de Agropecuária, que avaliará

a conveniência e oportunidade de sua concessão, observando-se que:

I - o requerimento, assinado pelo requerente e por seu responsável técnico, será

autuado sob a forma de processo administrativo e será instruído com:

a) com cópias autenticadas de:
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1) documento oficial de identificação com foto, no caso das pessoas naturais ou dos

sócios de pessoas jurídicas;

2) CPF, no caso das pessoas naturais ou dos sócios de pessoas jurídicas;

3) comprovante de endereço com, no máximo, três meses de emissão na data de

protocolo do requerimento.

b) indicação da propriedade em que será mantido o animal;

c) croqui de acesso à propriedade;

d)  a  planta  baixa  do  recinto  de  manutenção  do  animal,  que  deverá  possuir

dimensões  suficientes  para  o  deslocamento,  exercício,  alimentação,  repouso  e

reprodução do animal, com a máxima semelhança possível com o ambiente natural

de ocorrência da espécie;

e)  memorial  descritivo  das  instalações  (dimensões  do  local  de  manutenção,  o

plantel,  dimensões  das  gaiolas  e  viveiros,  sistemas  contra  fugas,  densidade  de

ocupação e equipamentos) e das medidas higiênico-sanitárias;

f) ato administrativo emitido pelo município que declare que a atividade pretendida

pode ser desenvolvida no endereço solicitado;

g)  a  indicação  do  responsável  técnico  pelo  acompanhamento  do  criadouro  de

avifauna silvestre;

h) cópia da anotação de responsabilidade técnica -  ART -  junto ao conselho de

classe do responsável técnico pelo plantel;

i)  identificação/marcação do criadouro de avifauna silvestre a ser empregada no

modelo de anilha;

j) listagem das espécies da avifauna silvestre cuja reprodução se pretenda, listadas

no Anexo II;

k) comprovante de recolhimento da taxa de expediente na forma subitem 1.11.1 do

subitem 1.11 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26

de dezembro de 1975;

II - nos casos do responsável técnico não ser médico veterinário, o empreendimento

deverá apresentar declaração de assistência veterinária;

III – o certificado de licença conterá os dados do empreendimento, do proprietário, a

conter  os  dados  do  empreendimento,  do  proprietário,  a  categoria,  o  responsável
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técnico e as espécies autorizadas para a criação.

§ 2º - A licença é individual por espécime e terá validade por um ano, devendo ser

renovada anualmente, mediante o recolhimento da taxa de expediente, nos termos do

subitem 1.11.2 do subitem 1.11 do item 1 da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 3º - Aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 55 e 56.

§ 4º - A licença de criação, uso e manejo de que trata o “caput” deste artigo poderá

ser ampliada para a inclusão de novas matrizes para reprodução, hipótese em que

será  devida,  por  espécime  incorporado  como  matriz,  independentemente  de  sua

espécie, a taxa de expediente nos termos subitem 1.11.3 do subitem 1.11 do item 1

da Tabela A, a que se refere o art. 92 da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

quando:

I  -  da  renovação  anual  da  licença,  no  caso  de  matrizes  geradas  pelo  próprio

criadouro de avifauna silvestre;

II  –  no  ato  de  requerimento  do  pedido  de  inclusão  de  matrizes,  nas  demais

hipóteses.

Capítulo XI

DAS PRÁTICAS DE MANEJO

Seção I

Das regras gerais

Art. 58 - O poder público estadual incentivará todos os procedimentos de manejo

destinados a conservar a máxima variabilidade genética dos plantéis dos criadouros

de avifauna silvestre do Estado de Minas Gerais.

Art.  59  -  São  vedados,  sob  pena  de  multa,  procedimentos  de  manejo  que

impliquem:

I - a castração e a esterilização de espécimes da avifauna silvestre, domésticos ou

selvagens, qualquer que seja o meio empregado;

II - a remoção de garras, unhas, ossos, músculos ou ligamentos, qualquer que seja

o  meio  empregado,  salvo  como  procedimento  terapêutico  recomendado  pelo

profissional veterinário responsável;

III  -  a  hibridação  de  espécies  diferentes,  salvo,  entre  genitores  nascidos  em
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domesticidade,  para  promoção  da  heterose,  aumento  de  variabilidade  genética  e

obtenção de indivíduos puros por cruza, se houver referência técnica de viabilidade

das crias e fertilidade dos híbridos, observado o disposto no art. 48;

IV - o uso de espécimes da avifauna silvestre para atividades circenses ou para

trabalhos forçados;

V - o emprego de espécimes da avifauna silvestre em caçadas ou simulações de

caçadas, como alvo ou como instrumento de caça.

§ 1º  -  É permitida a prática da falcoaria como atividade de cooperação com as

autoridades  aeronáuticas  e  de  infraestrutura  aeroportuária,  com  a  finalidade  de

afastamento  de  aves  das  áreas  dos  aeroportos  e  pistas  de  pouso  do  Estado  e

redução de risco de acidentes com aeronaves por colisão com aves.

§  2º  -  A rinha  de  canários-da-terra  (Sicalis  flaveola),  puros  ou  resultantes  de

cruzamentos entre subespécies distintas, assim como as práticas de incitamento à

agressão entre  exemplares  de  quaisquer  animais,  sem prejuízo  da  aplicação das

sanções penais, sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas nesta lei.

Art. 60 - Em relação aos procedimentos de manejo é lícito ao criadouro de avifauna

silvestre:

I - contratar a cobertura de padreador pertencente a terceiro, bem como inseminar

artificialmente fêmeas de seu plantel  com esperma adquirido de  outro fornecedor,

estadual  ou  não,  devendo  a  nota  fiscal  de  entrada  mencionar,  além  dos  dados

obrigatórios,  todos  os  dados  de  controle  do  espécime  fornecedor  do  material

genético;

II - requerer a doação de espécimes apreendidos pela Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais, mediante pedido formal registrado através do REA, que gerará a lista

de destinações prioritárias;

III - permutar espécimes com outros criadouros de avifauna silvestre do Estado de

Minas Gerais, observada a legislação tributária.

Seção II

Das gaiolas, viveiros e recintos

Art. 61 - As espécies de gaiolas quanto à sua destinação são:

a) gaiola de manutenção;
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b) gaiola de reprodução;

c) gaiola de exercício;

d) gaiola de filhotes;

e) gaiola de contenção para tratamento veterinário;

f) gaiola de exposição ou passeio;

g) gaiola de transporte.

Art. 62 - As gaiolas de manutenção, de reprodução, de filhotes e de exercício dos

espécimes da avifauna silvestre deverão ser confeccionadas em arame ou alumínio,

devidamente galvanizadas ou pintadas com pintura eletrostática, com grades móveis

que impeçam o contato direto dos espécimes com fezes e resíduos de alimento.

§ 1º - Toda gaiola deverá portar, no mínimo:

I - dois comedouros suspensos totalmente laváveis, em material plástico, cerâmico

ou metálico, com um furo e proteção de um furo destacável;

II - bebedouro de porte compatível com o do espécime;

III - banheira removível de porte compatível com o do espécime;

IV -  poleiros de espessuras diferentes, em madeira ou material  sintético frisado,

sem rebarbas ou farpas, em número mínimo de três;

V - dois recipientes suspensos sendo:

a) um para colocação de alimentos em pó;

b) um para colocação de areia;

VI - fonte natural ou artificial de cálcio;

VII – bandeja de fundo, coberta com papel, preferencialmente reciclado, vedado o

emprego de jornal, para evitar risco de contaminação do espécime por chumbo;

VIII - plaqueta informando a espécie e a anilha do espécime que o ocupar.

§ 2º - As gaiolas de madeira e arame, madeira e bambu e madeira e fibra poderão

ser utilizadas apenas para transporte dos espécimes.

§ 3º - Para toda gaiola deverá haver uma capa lavável, em tecido de cor branca,

para proteção dos espécimes contra estresse.

§ 4º - As gaiolas de manutenção deverão ter as seguintes medidas mínimas, com

tolerância  de  2%  (dois  por  cento),  de  forma  a  assegurar  pequenos  voos  aos

espécimes:
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I - 40cm x 40cm x 20cm, para as espécies dos gêneros:

Ammodramus,  Arremon,  Arremonops,  Atlapetes,  Carduelis,  Catamenia,

Charitospiza,  Chlorophanes,  Chlorophonia,  Coereba,  Conirostrum,  Cyanerpes,

Cyanoloxia,  Cypsnagra,  Dacnis,  Diuca,  Dollospingus,  Emberiza,  Euphonia,

Haplospiza,  Hemithraupis,  Lanio,  Nemosia,  Neothraupis,  Passerina,  Poospiza,

Porphyrospiza, Pyrrhula, Serinus, Spiza, Sporagra, Sporophila, exceto crassirostris e

maximiliani,  Tangara,  exceto  T.  sayaca,  T.  cyanoptera,  T.episcopus,  T.palmarum  e

T.ornata, Tiaris, Volatinia.

II – 48cm x 48cm x 24cm, para as espécies dos gêneros:

Paroaria,  Cyanoloxia  brissonii  e  Cyanoloxia  cyanoides,  Sporophila  maximiliani  e

Sporophila  crassirrostris,  Ramphocelus,  Piranga,  Pipraeidea,  Tangara  sayaca,  T.

cyanoptera,  T.  episcopus,  T.  ornatus,  T.  Palmarum,  Tersina,  Schistochlamys,

Stephanophorus, Tachyphonus, Icterus cayennensis e Icteridae de porte equivalente;

Orchesticus, Orthogonys, Parkerthraustes, Periporphyrus, Pheucticus, Phrygilus.

III – 42 cm x 48 cm x 25 cm, para as espécies dos gêneros:

Turdus, Saltator, Saltatricula.

IV – Para as espécies dos demais gêneros aplicar-se-ão as medidas da espécie de

um dos gêneros listados nos incisos de I a III do §4º ajustadas por média ponderada

em função da biometria da espécie, conforme orientação zootécnica específica.

§ 5º - As gaiolas de reprodução terão as seguintes medidas mínimas, considerando-

se a ocupação de,  no máximo,  um casal  de matrizes por  gaiola e sua prole sob

cuidados parentais:

I - para as espécies:

a) comprimento de 69cm;

b) largura de 29cm;

c) altura de 42cm.

II – Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação

zootécnica específica.

§ 6º -  As gaiolas de exercício terão as seguintes medidas mínimas,  de forma a

assegurar o vôo batido ao espécime, considerando-se sua utilização por um único
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espécime por vez:

I - para as espécies dos gêneros indicados nos incisos I e II do §4º do “caput” deste

artigo:

a) comprimento de 80cm;

b) largura de 29cm;

c) altura de 40cm.

II – Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação

zootécnica específica.

§ 7º - As gaiolas de filhotes terão as seguintes medidas mínimas, considerando-se

sua utilização por até dez espécimes por vez e a instalação de um poleiro para cada

dois espécimes:

I - para as espécies dos gêneros indicados nos incisos I e II do §4º do “caput” deste

artigo:

a) comprimento de 80cm;

b) largura de 30cm;

c) altura de 40cm.

II – Para as demais espécies aplicar-se-ão as medidas do inciso anterior ajustadas

por  média  ponderada  em  função  da  biometria  da  espécie,  conforme  orientação

zootécnica específica.

§ 8º - Cada criatório deve conter, no mínimo:

I  –  uma gaiola  de  reprodução  para  cada espécime  matriz  fêmea  constante  do

plantel;

II - uma gaiola de exercício para cada, no máximo, três espécimes matriz macho de

cada grupo, para permitir um revezamento adequado dos espécimes em períodos de

exercício individual;

III – uma gaiola para cada grupo de até seis filhotes, com número de poleiros no

mínimo igual ao número de filhotes.

§  9º  -  Fêmeas  de  espécies  dos  gêneros  Sporophila,  Sporagra,  Carduelis  e

Cyanoloxia e as de demais gêneros atestados pela literatura científica, poderão ser

mantidas juntas  entre  si  e  com filhotes  em recinto de  exercício,  respeitando-se o
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número máximo de indivíduos determinado por esta lei, ajustado este por regra de

três simples, na mesma proporção entre o volume em centímetros cúbicos do recinto

e o volume em centímetros cúbicos mínimo,  resultante da aplicação das medidas

mínimas previstas por esta lei, independente de não serem de mesma espécie, para

respeitar o comportamento de formação de bandos mistos.

§ 10 - As gaiolas de exposição, treino e passeio respeitarão as dimensões mínimas

e  padrões  determinados  em  regulamento  pelas  entidades  representativas  dos

criadouros de avifauna silvestre.

Art.  63  -  Os  viveiros  deverão  ser  projetados  por  engenheiro  civil  devidamente

habilitado  no  Crea,  de  acordo  com  orientações  específicas  de  zootecnista

devidamente habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinária e obedecerão

às  dimensões  mínimas  determinadas  por  ele  recomendadas,  de  acordo  com  a

literatura científica.

Parágrafo único - O viveiro deverá ter plaqueta informando a espécie e a anilha do

espécime que o ocupar.

Seção III

Do suporte técnico

Art.  64  -  O  Estado  garantirá,  por  meio  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais,  assistência técnica específica para o

manejo de espécimes da avifauna silvestre do Estado.

Art.  65  -  Os  procedimentos  específicos  de  manejo  de  cada  criadouro  serão

definidos por zootecnista devidamente habilitado no Conselho Regional de Medicina

Veterinária  de  Minas  Gerais  cabendo,  ainda,  a  cada  criadouro,  estar  sob  a

responsabilidade técnica de um profissional veterinário, dispensada a necessidade de

presença física continuada no estabelecimento.

§ 1º - O criadouro de avifauna silvestre deverá manter profissional competente para

o manejo de fauna silvestre e habilitado pelo respectivo conselho de classe, por meio

de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, como responsável técnico pelo seu

plantel.

§  2º  -  É  facultado  ao  criadouro  de  avifauna  silvestre  receber  atendimento  de

responsável técnico contratado pela entidade representativa à qual for filiado, sendo
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limitada a assistência deste a, no máximo, cinco estabelecimentos por responsável

técnico.

§ 3º - O desligamento do responsável técnico deverá ser oficializado, devendo o

empreendedor apresentar no prazo de trinta dias a partir do desligamento cópia do

contrato  de  assistência  profissional  ou  da  ART  do  novo  responsável  técnico  na

unidade do Instituto Mineiro de Agropecuária de sua circunscrição.

Capítulo XII

DO TRANSPORTE DE ESPÉCIMES

Art. 66 - É permitido o trânsito de espécimes da avifauna silvestre.

§ 1º - O proprietário de espécimes da avifauna silvestre pode transitar no território

do Estado com os espécimes de sua propriedade, respeitadas as normas de controle

zoosanitário.

§  2º  -  O transporte  de  espécimes no território  do  Estado de Minas  Gerais  fica

condicionado:

I - ao porte para exibição imediata:

a) da nota fiscal:

1) de venda ou de produtor rural, acobertadora da aquisição do espécime, quando

adquirido de terceiros;

2) acobertadora da exibição ou demonstração do espécime, na forma da legislação

tributária;

II - do certificado de licença, de que tratam os arts. 55 e 57 desta lei, quando se

tratarem de espécimes matrizes, assim identificadas no REA.

III - dos documentos de identificação do proprietário.

IV  -  da  Guia  de  Transporte  Animal,  dispensada esta no caso de deslocamento

dentro do próprio município.

§ 3º - É proibido, sob pena de multa:

a)  transportar  ou  fazer  transportar  espécimes  como  bagagem,  salvo  se  o

receptáculo  de  bagagem  for  refrigerado  para  permitir  a  manutenção  da  mesma

temperatura experimentada pelo condutor do veículo.

b) a colocação de mais de um espécime por utensílio de transporte ou repartição

deste.
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c) abandonar os espécimes transportados ou fazê-los suportar calor excessivo ou

desidratação em caso de parada do veículo.

d)  transportar  ou  fazer  transportar  ovos,  óvulos  ou  esperma  de  espécimes  da

avifauna silvestre sem autorização específica da autoridade ambiental competente.

e)  transportar  ou  fazer  transportar  aves  incapazes  de se  alimentarem de forma

independente de seus genitores.

f)  transportar  ou  fazer  transportar  filhotes  não  genotipados  de  Psittacidae,

Ramphastidae, Icteridae ou Saltator com idade inferior a 6 (seis) meses.

§ 4º - É permitida a condução em passeio a pé de espécimes domésticos, por seu

proprietário ou empregado deste, observado o disposto no §2º do “caput” deste artigo,

inclusive quanto à dispensa de necessidade de emissão de guia de transporte animal.

Capítulo XIII

DAS SAÍDAS DE ESPÉCIMES PARA FINS ESPECIAIS

Art.  67  -  O  proprietário  de  espécime  poderá  dar  saída  a  espécime  de  sua

propriedade, sem intuito de venda do espécime:

I – com o propósito de treinamento de canto;

II – com o propósito de venda de cobertura, no caso de espécimes machos, para

promoção da máxima variabilidade genética;

III – para fim de exposição ou torneio;

IV – para fim de tratamento veterinário do espécime.

§ 1º - Todas as saídas para fins especiais serão registradas pelo proprietário do

espécime no REA, sem prejuízo da observância das obrigações fiscais quanto ao

acobertamento do espécime.

§ 2º - A cópia impressa da página do REA prova o comunicado formal à autoridade

ambiental estadual.

Capítulo XIV

DAS PENALIDADES, DOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES E DOS

PROCEDIMENTOS DE AJUSTAMENTO

Seção I

Do procedimento cautelar de embargo

Art. 68 - O embargo de criadouro de avifauna silvestre não tem natureza punitiva,
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constituindo-se em procedimento administrativo vinculado, de natureza cautelar, que

pode ser adotado:

I - durante a ação fiscal ambiental, por conveniência da instrução processual, até a

lavratura do auto de infração;

II - durante a tramitação do processo administrativo ambiental, havendo em caso de

infração que enseje a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do §4º

do art. 71 desta lei.

§ 1º - O embargo cautelarmente poderá:

I - vedar o acesso virtual do criadouro embargado ao REA, preservando todos os

registros  virtuais  constantes  da  data  de  intimação  do  embargo  ao  criadouro  de

avifauna silvestre.

II  -  vedar  a  entrada  ou  saída  de  espécimes  do  criadouro  embargado,  salvo

autorização expressa, por escrito, da autoridade ambiental estadual.

III - vedar a emissão de documentos fiscais de saída enquanto durar o embargo.

IV - determinar a vistoria diária do plantel por policial militar da Polícia Militar de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 2º - O embargo poderá ser suspenso mediante o parcelamento integral tributos

devidos pelo criadouro de avifauna silvestre e das multas aplicadas por infração a

esta lei e às normas zoosanitárias e fiscais conexas, restabelecendo-se o mesmo em

caso de seu descumprimento.

§ 3º - O embargo deverá ser cancelado de ofício em caso de pagamento integral.

§ 4º - A restrição à entrada e saída de espécimes em um criadouro de avifauna

silvestre durante o embargo não veda o direito  à reprodução dos espécimes nele

presentes e nem afeta a legalidade da sua progênie.

§ 5º - O procedimento cautelar de embargo observará o disposto no § 5º, art. 2º

desta lei.

Seção II

Da apreensão e depósito cautelares

Art. 69 - A autoridade policial militar de meio ambiente poderá, no exercício cautelar

do poder de polícia, sem natureza punitiva, apreender cautelarmente:

I - espécimes da avifauna silvestre, suas partes, produtos e subprodutos;
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II  –  armas  de  fogo,  ar  comprimido,  defensivos  agrícolas,  pesticidas,  venenos,

substâncias tóxicas de qualquer natureza;

III – alçapões, arapucas, redes de neblina, gravadores, microfones direcionais, alto-

falantes  e  quaisquer  veículos,  instrumentos  e  utensílios  utilizados  para  a  lesão  à

avifauna silvestre.

§ 1º - Há motivo para a apreensão cautelar:

I – quando houver indícios de captura recente do espécime, em caso de espécimes

vivos;

II – em caso de abate não autorizado;

III – quando empregados em rinhas ou submetidos a maus-tratos;

IV – aos quais tenha sido administrada substância entorpecente, de consumo lícito

ou não;

V – transportados sem acobertamento fiscal;

VI – no caso de posse de defensivos agrícolas, pesticidas, venenos e substâncias

tóxicas de qualquer natureza, desacobertada de documento fiscal idôneo e sem a

prova de responsabilidade técnica de engenheiro agrônomo;

VII – no caso de registro de ocorrência de roubo, furto ou fuga no REA;

VIII – caça ou tentativa de caça de espécimes selvagens sem autorização legal.

§ 2º - A apreensão será formalizada em Auto de Apreensão e Depósito, na forma do

Anexo VII desta lei.

§ 3º - A função da apreensão e depósito cautelares é:

I – garantir a incolumidade dos espécimes vivos;

II – preservar prova do ilícito ambiental, para fim de instrução processual.

§ 4º - Lavrado o auto de apreensão a autoridade policial militar de meio ambiente

depositará  os  espécimes  vivos  sob  a  guarda  de  criadouro  de  avifauna  silvestre

idôneo, sempre que inexistente infra-estrutura física disponibilizável por ente público

para o manejo dos espécimes.

§ 5º - É dever do criadouro de avifauna silvestre do Estado colaborar com o socorro

imediato, de natureza emergencial e transitória, a espécimes a pedido da autoridade

policial  militar  de  Meio  Ambiente,  desempenhando  o  encargo  de  depositário

necessário, nos termos do art. 641 do Código Civil.
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§ 6º - O criadouro de avifauna silvestre do Estado providenciará:

I – assistência veterinária;

II – alimentação;

III - recuperação dos espécimes;

IV – avaliação taxonômica por profissional tecnicamente habilitado.

§ 7º - Estando os espécimes em boa condição sanitária:

I – sendo selvagens e pertencentes à avifauna regional, o depositário solicitará a

sua devolução à autoridade depositante, que providenciará a sua soltura;

II – sendo selvagens e não pertencentes à avifauna regional ou tendo passado por

domesticação,  sendo  inviável  sua  soltura  em  seu  habitat  natural,  poderão  ser

destinados:

a) ao criadouro depositário, não caracterizando a destinação violação da ordem de

preferência da lista do REA, de que trata o §6º do art. 17 desta lei;

b) a qualquer outro criadouro de avifauna silvestre do Estado, observada a ordem

de preferência de que trata do o §6º do art. 17 desta lei.

§ 8º - Não se fará soltura aleatória de espécimes selvagens.

§  9º  -  Não  se  fará  soltura  de  espécimes  selvagens  que  tenham  passado  por

domesticação,  sem  prévia  adaptação  progressiva  do  espécime  às  condições

ambientais da área de soltura.

§ 10 - O criadouro de avifauna silvestre que colaborar com a Polícia Militar de Meio

Ambiente na hipótese deste artigo receberá certificado, na forma do Anexo VIII, com o

qual instruirá pedido de isenção de todas as taxas de expediente devidas no exercício

seguinte ao da emissão do certificado.

§ 11 - O deferimento do pedido de isenção de que trata o §10º do “caput” deste

artigo será registrado no REA, para ciência de todas as autoridades do Estado de

Minas Gerais.

§  12  -  No  caso  do  §2º,  VII  do  “caput”  deste  artigo  serão  envidados  todos  os

esforços para contatar o legítimo proprietário e será utilizado o REA para informar a

recuperação do espécime.

Seção III

Do regime especial de fiscalização ambiental
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Art. 70 - O regime especial de fiscalização ambiental será aplicado aos criadouros

de avifauna silvestre  que reproduzam ou mantenham espécies  que sofram maior

pressão  de  tráfico  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  consistirá  em  um  conjunto  de

medidas de controle especial do manejo de:

I - Icteridae:

a) corrupião, Icterus jamacaii;

b) pássaro-preto, Gnorimopsar chopi;

II - Saltator:

a) trinca-ferro, Saltator similis.

III - Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e Guarouba.

IV – Ramphastidae.

§ 1º - As medidas podem consistir em:

I – relatórios mensais;

II – sexagem e genotipagem de todas as matrizes e toda a sua progênie;

III – fotografia dos ovos e filhotes;

IV – anilhamento com presença da autoridade policial militar de meio ambiente.

§ 2º - Constatado o êxito da reprodução dos espécimes matrizes de espécies dos

gêneros taxonômicos indicados neste artigo, a progênie será identificada no REA com

o dístico “Espécime reproduzido em contribuição à conservação da fauna”.

Seção IV

Da responsabilidade por infrações

Art. 71 - Toda infração ambiental aos dispositivos desta lei será formalizada em auto

de infração, sem prejuízo do disposto na legislação tributária e na legislação sanitária

estadual, cujas infrações serão independentemente punidas.

§ 1º - A caracterização das infrações considerará individualmente cada espécime,

de forma que a irregularidade da situação jurídica de um espécime não estenda seus

efeitos  aos  demais  integrantes  do  plantel  que  se  encontrem  em  situação  regular

quando individualmente considerados.

§  2º  -  As  multas  serão  convertidas  em  advertência,  se  o  infrator  não  houver

recebido  nenhuma  orientação  em  ação  educativa  anteriormente,  exceto  nas

hipóteses de veementes indícios de tráfico pelo criadouro fiscalizado ou crueldade
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contra animais, hipóteses em que a autuação é obrigatória para o agente ambiental,

sob pena de responsabilidade funcional.

§ 3º - Para o propósito do §2º do “caput” consideram-se:

I - veementes indícios de tráfico:

a) o transporte como bagagem com dissimulação, ardil ou emprego de meios que

dificultem a ação de fiscalização;

b) o acondicionamento de mais de um espécime por recinto, quando em trânsito ou

imediatamente após o transporte;

c) feridas na base do bico do espécime, cobertas ou não por sangue coagulado;

d) o transporte não autorizado de filhotes de Icterus jamacaii, Gnorimopsar chopi,

Saltator similis, Psittacidae dos gêneros Amazona, Ara, Anodorhynchus, Deroptyus e

Guarouba e de Ramphastidae.

II – crueldade contra animais:

a) o abandono de espécimes à ação das intempéries;

b)  o  emprego  de  Sicalis  flaveola,  bem  como  quaisquer  outras  aves,  suas

subespécies, híbridos e mutações em rinhas;

c) a falta de alimento e água em condições de consumo no recinto que abrigar os

espécimes;

d) a falta de higiene no ambiente do recinto.

§ 4º - As penalidades por infração ambiental aos dispositivos desta lei são:

I – advertência;

II – multa;

III – cassação de licença;

IV – inabilitação para criação de avifauna silvestre.

§ 5º - A penalidade de advertência será aplicada para quaisquer infrações:

I – cometidas sem o propósito de comércio;

II – que não impliquem maus tratos;

III – sempre que verificada justificável boa fé do infrator.

§ 6º - As multas de responsabilidade do criadouro de avifauna silvestre por infração

aos dispositivos desta lei são:

I – por falta de renovação da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre,
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2.000 Ufemgs.

II – por deixar de informar alteração de endereço do criadouro mediante atualização

do  REA,  no  prazo  de  até  trinta  dias,  contados  da  mudança,  2.000  Ufemgs  por

omissão;

III - por permutar, doar, ceder temporária ou definitiva, vender ou transferir a posse

ou propriedade de anilhas de identificação, 500 Ufemgs por anilha.

IV  -  por  não  dar  entrada  no  REA  dos  códigos  das  anilhas  adquiridas  de

estabelecimento fabricante, 50 Ufemgs por anilha.

V – por inserção dolosa de dados falsos no REA, 500 Ufemgs por dado falso.

VI – por não inutilizar anilhas não utilizadas em seu prazo de validade, 500 Ufemgs

por anilha.

VII – por reutilizar anilha de espécime morto, 500 Ufemgs por anilha.

VIII  –  por  não registrar  ocorrência de  óbito de  espécime no REA,  no prazo de

quarenta e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.

IX  -  por  não  registrar  ocorrência  de  fuga  de  espécime  no  REA,  no  prazo  de

quarenta e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.

X - por não registrar ocorrência de furto de espécime no REA, no prazo de quarenta

e oito horas a contar da constatação do fato, 50 Ufemgs por ocorrência.

XI – por dar saída a espécime de espécie que não manifesta dimorfismo sexual,

sem a prévia disponibilidade de laudo de sexagem do espécime, 200 Ufemgs por

espécime.

XII – por dar saída a espécime de espécie melhorada geneticamente, sem a prévia

disponibilidade de laudo de genotipagem do espécime, salvo o caso de dispensa pelo

adquirente, 2.000 Ufemgs por espécime.

XIII  –  por  dar  saída  a  espécime  de  espécies  de  baixos  êxitos  reprodutivos

cientificamente noticiados ou  historicamente vítimas  do tráfico  de  ovos  ou filhotes

recém nascidos, indicados no art. 70 desta lei, sem a prévia disponibilidade de laudo

de genotipagem do espécime, 5.000 Ufemgs por espécime.

XIV  -  por  castrar  ou  esterilizar  espécimes  da  avifauna silvestre,  domésticos  ou

selvagens, qualquer que seja o meio empregado, 500 Ufemgs por espécime;

XV – por remover garras, unhas, ossos, músculos ou ligamentos, qualquer que seja
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o  meio  empregado,  salvo  como  procedimento  terapêutico  recomendado  pelo

profissional veterinário responsável, 500 Ufemgs por espécime;

XVI  –  por  hibridar  espécies  diferentes,  salvo,  entre  genitores  nascidos  em

domesticidade,  para  aumento  de  variabilidade  genética  e  obtenção  de  indivíduos

puros por cruza, se houver referência técnica de viabilidade das crias e fertilidade dos

híbridos, 500 Ufemgs por espécime;

XVII – por usar espécimes da avifauna silvestre para atividades circenses ou para

trabalhos forçados, 500 Ufemgs por espécime;

XVIII  –  por  empregar  de  espécimes  da  avifauna  silvestre  em  caçadas  ou

simulações de caçadas, como alvo ou como instrumento de caça, 5.000 Ufemgs por

espécime;

XIX – por transportar ou fazer transportar de espécimes como bagagem, salvo se o

receptáculo  de  bagagem  for  refrigerado  para  permitir  a  manutenção  da  mesma

temperatura experimentada pelo condutor do veículo, 500 Ufemgs por espécime;

XX – por colocar mais de um espécime por divisão de utensílio de transporte, 500

Ufemgs por espécime excedente;

XXI  –  por  abandonar  os  espécimes  transportados  ou  fazê-los  suportar  calor

excessivo  ou  desidratação  em  caso  de  parada  do  veículo,  5.000  Ufemgs  por

espécime;

XXII – por transportar ou fazer transportar ovos, óvulos ou esperma de espécimes

da  avifauna  silvestre  sem  autorização  específica  da  autoridade  ambiental

competente, 5.000 Ufemgs por ovo, óvulo ou amostra de esperma.

XXIII – por transportar ou fazer transportar aves incapazes de se alimentarem de

forma independente de seus genitores, 5.000 Ufemgs por espécime.

XXIV – por transportar ou fazer transportar filhotes não genotipados de Psitacidae,

Ramphastidae, Icteridae ou Saltator com idade inferior a seis meses.

XXV – por promover rinhas ou práticas de incitamento à agressão entre exemplares

de quaisquer espécies, 5.000 Ufemgs por espécime.

XXVI – por ensinar,  por qualquer meio, a um indivíduo de uma espécie o canto

pertencente a outra espécie, 500 Ufemgs por espécime.

XXVII – por permitir  a aprendizagem, por qualquer meio, a um indivíduo de uma
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espécie do canto pertencente a outra espécie, 500 Ufemgs por espécime.

XXVIII – por usar gaiolas em desacordo com os requisitos desta lei, 500 Ufemgs por

gaiola.

XXIX – por dar causa à ocorrência sucessiva de mais de 5 (cinco) óbitos no espaço

de um ano, de espécimes adultos, por doença decorrente de manejo incorreto ou

negligência do criadouro de avifauna silvestre, atestada pelo IMA ou pela autoridade

policial militar da Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 1.000

Ufemgs por espécime excedente.

§  7º  -  As  multas  de  responsabilidade  das  entidades  promotoras  de  torneios,

exposições e assemelhados são:

I  –  por  permitir  a  participação de espécimes sem anilha,  com anilha  aberta  ou

adulterada, 5.000 Ufemgs por espécime;

II – por permitir a participação de espécimes com anilha confeccionada em qualquer

material que não aço, a partir do segundo ano de vigência desta lei, 5.000 Ufemgs

por espécime;

III - por permitir a participação de espécimes com evidência de lesão, amputação,

fratura, uso de substâncias proibidas ou maus-tratos, 5.000 Ufemgs por espécime;

IV –  por  permitir  a  inscrição de pessoa natural  ou jurídica  sem exigir  prova de

situação  fiscal  regular  com  a  Fazenda  Pública  do  Estado,  mediante  certidão  de

débitos  tributários  negativa  ou  positiva  com efeito de negativa,  5.000 Ufemgs por

inscrição;

V – por não comunicar à autoridade da Polícia Militar de Meio Ambiente, por escrito,

com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, a realização de evento onde

sejam  exibidos  mais  de  dois  espécimes  da avifauna  silvestre,  5.000  Ufemgs  por

evento;

VI  -  por  não comunicar  à autoridade da Secretaria  de  Estado de Fazenda,  por

escrito, com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, a realização de evento

onde seja autorizada pelo organizador a venda de mercadorias, 5.000 Ufemgs por

evento;

VI – por promover exposição, torneio ou evento congênere envolvendo espécimes

da avifauna silvestre, ao ar livre, sem abrigo contra a excessiva exposição à luz solar
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direta ou às intempéries, 5.000 Ufemgs por evento;

VII - por promover exposição, torneio ou evento congênere envolvendo espécimes

da  avifauna  silvestre  em  recintos  sem  climatização  do  ambiente  ou,  na  falta  de

climatização, cuja temperatura interna seja inferior a 22° Celsius ou superior a 36,5°

Celsius, 5.000 Ufemgs por evento;

VIII  –  por  não  desclassificar  o  participante  de  exposição,  torneio  ou  evento

congênere envolvendo espécimes da avifauna silvestre que induza comportamentos

agressivos  com  contato  físico  em  espécime  em  exibição,  5.000  Ufemgs  por  não

desclassificação;

IX  –  por  não  comunicar  às  autoridades  ambientais  infrações  de  que  tiver

conhecimento durante o evento, 5.000 Ufemgs por omissão;

X – por realizar torneios e exposições sem prévia intimação à SUPRAM com a

antecedência mínima de trinta dias, 10.000 Ufemgs por evento.

§ 8º  -  As multas de responsabilidade do profissional  veterinário responsável  por

infração aos dispositivos desta lei são:

I  –  por  não  notificar  imediatamente  às  autoridades  sanitárias  do  Estado  o

diagnóstico de patologia contagiosa que cause risco à saúde humana, 50.000 Ufemgs

por diagnóstico não comunicado.

II  –  por  fazer  constar  em atestado veterinário informação sabidamente  falsa  ou

inexata, 5.000 Ufemgs por atestado.

§ 9º - A cassação de licença será aplicada:

I - após a imposição de pena de multa:

a) em caso de reincidência no mesmo ano-calendário das infrações previstas nos

incisos III, V, VI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV do § 6º do

“caput” deste artigo.

II – concomitantemente com a imposição de multa:

a) quando o criadouro for utilizado para suporte à prática do tráfico intermunicipal,

interestadual ou internacional de espécimes da avifauna silvestre;

b) em caso de subfaturamento dos espécimes alienados pelo criadouro.

§ 10 - A inabilitação para criação de avifauna silvestre será aplicada como pena:

a)  em caso de morte  dolosa ou culposa de espécimes por  inanição,  insolação,
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hipertermia, hipotermia ou sufocação;

b) no caso da prática de rinhas.

Art. 72 - A denúncia espontânea da irregularidade ambiental exime o criadouro da

responsabilidade pecuniária por infrações aos termos desta lei, não se considerando

espontânea a denúncia efetuada após a intimação formal de início de procedimento

de fiscalização.

Art.  73  -  Nas  diligências  de  fiscalização  em  criadouro  de  avifauna  silvestre  a

autoridade ambiental estadual  levantará todas as infrações ambientais aos termos

desta lei, verificando excepcional cuidado dos espécimes pelo criadouro, abster-se-á

de  aplicar  penalidades,  convertendo  a  diligência  de  fiscalização  punitiva  em

procedimento de ajustamento ambiental.

Art. 74 - Não se aplica o disposto nos arts. 72 e 73 desta lei às infrações relativas:

I – ao transporte clandestino de espécimes selvagens;

II – à prática do tráfico intermunicipal, interestadual ou internacional de espécimes

da avifauna silvestre;

III  –  à  morte  dolosa  ou  culposamente  causada  de  espécimes  por  inanição,

insolação, hipertermia, hipotermia ou sufocação;

IV – à prática de rinhas;

V - à coleta não autorizada de ovos;

VI – à captura não autorizada de espécimes.

Art.  75 -  Todo dano ambiental causado à avifauna silvestre por  comercialização

ilegal deverá ser preferencialmente reparado mediante:

I – prestação de serviços em áreas de preservação ambiental do Estado, em caso

de danos provocados por pessoas naturais, conversível em pena pecuniária;

II – custeio de programas de reintrodução de um casal de espécimes da mesma

espécie e subespécie do espécime animal ilegalmente abatido ou comercializado pelo

autuado.

Parágrafo  único  -  A reparação ambiental  não exime o  infrator  da  satisfação da

obrigação tributária respectiva.

Seção V

Dos procedimentos de ajustamento de conduta
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Art.  76  -  O Estado incentivará  o  ajustamento  de  conduta aos  termos desta  lei,

observando-se que:

I – a reprodução em domesticidade é meio, de interesse público imediato, para a

conservação do patrimônio genético da avifauna silvestre e seu alcance deve ser

priorizado;

II – a irregularidade formal do criadouro de avifauna silvestre não deve preponderar

sobre  o êxito  reprodutivo  por  ele alcançado,  sendo dever  da  autoridade estadual

propor a sua adequação aos termos desta lei;

III – todo o manejo da avifauna silvestre deve se dar com a mínima despesa pública

possível e com a máxima geração de receita pública possível.

§ 1º - Na hipótese do inciso I do §1º do art. 3º desta lei a regularização deverá ser

feita:

I  – em caso de entrada de matrizes sem acobertamento por nota fiscal idônea,

mediante:

a) a denúncia espontânea da infração tributária, para fim do recolhimento do valor

do ICMS devido em função da entrada desacobertada;

b)  o  pagamento  das  Taxas  de  Expediente  devidas  ao  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária, na forma do subitem 1.1.6,  do subitem 1.9 e do subitem 1.10.1 ou

1.11.1, conforme o caso, todos da Tabela A da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de

1975;

c) o requerimento da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre, na

forma do art. 55 ou do art. 57 desta lei, conforme o caso;

II  – em caso de entrada de matrizes com acobertamento por nota fiscal idônea,

mediante:

a) o pagamento da taxa de expediente devida ao Instituto Mineiro de Agropecuária,

na forma do subitem 1.1.6, do subitem 1.9 e do subitem 1.10.1 ou 1.11.1, conforme o

caso, todos da Tabela A da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

b) o requerimento da licença de criação, uso e manejo de avifauna silvestre, na

forma do art. 55 ou do art. 57 desta lei, conforme o caso;

§ 2º - Para as espécies sujeitas ao licenciamento simplificado de que trata o art. 55

desta lei, os procedimentos indicados no parágrafo primeiro do “caput” deste artigo
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sanam os vícios da situação jurídica preexistente.

§ 3º - Para cada uma das matrizes das espécies sujeitas a licenciamento de média

complexidade, de que trata o art. 57 desta lei, o Requerente deverá contribuir ainda,

em dobro, para a preservação dos biomas de ocorrência de cada espécie no Estado

ou,  em  se  tratando  de  espécies  exóticas,  para  a  preservação  dos  biomas  mais

ameaçados no Estado, na forma do disposto nos arts. 190 e 191 desta lei.

§  4º  -  Os  espécimes  nascidos  no  criadouro  de  avifauna  silvestre  ensejarão  a

cobrança da taxa de expediente, na forma do subitem 1.10.3 da Tabela A da Lei n.º

6.763, de 26 de dezembro de 1975 e o dever de contribuir para a conservação dos

biomas do Estado, na forma do disposto no arts. 190 e 191 desta lei.

§ 5º  -  O disposto no § 1º do “caput”  deste artigo não se aplica aos espécimes

oriundos de roubo, furto ou de captura em áreas de proteção ambiental.

§ 6º - Aplica-se o disposto neste artigo à regularização de posse de que trata o art.

54 desta lei.

Art. 77 - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 76 desta lei, nos casos em que,

no prazo de quinze dias de que trata o art. 107, I desta lei, o consulente requeira a

regularização do criadouro de avifauna silvestre após a solução da consulta.

Art.  78  -  Na hipótese do art.  73  desta  lei,  verificando  excepcional  cuidado dos

espécimes  pelo  criadouro,  a  autoridade  fiscalizadora  abster-se-á  de  aplicar

penalidades,  convertida  a  diligência  de  fiscalização  punitiva  em  procedimento  de

ajustamento ambiental:

I – determinará prazo não inferior a 90 (noventa) dias para a sanatória das infrações

aos termos desta lei,  apontadas em Auto de Constatação,  na forma do Anexo IX

desta lei, passível de prorrogação, por iguais períodos, se, estando a adequação em

curso, for complexa sua conclusão;

II – solicitará o apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Estado de Minas Gerais para a orientação do criadouro.

Art.  79  -  Não se aplica o disposto nos  arts.  76,  77 e 78 desta lei  às  infrações

relativas:

I – ao transporte clandestino de espécimes selvagens;

II – à prática do tráfico intermunicipal, interestadual ou internacional de espécimes
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da avifauna silvestre;

III  –  à  morte  dolosa  ou  culposamente  causada  de  espécimes  por  inanição,

insolação, hipertermia, hipotermia ou sufocação;

IV – à prática de rinhas;

V - à coleta não autorizada de ovos;

VI – à captura não autorizada de espécimes.

Capítulo XV

DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS

Seção I

Dos princípios e disposições gerais

Art.  80 - O Estado incentivará a solução pacífica de controvérsias envolvendo a

criação de espécies da avifauna silvestre nos termos desta lei.

Art.  81  -  O  processo  administrativo  é  meio  para  a  solução  de  controvérsias

resultantes da aplicação e interpretação desta lei, constituindo-se em procedimento

sob a garantia de simétrica paridade de competências processuais.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo não se considera violação à simétrica

paridade  de  competências  processuais  a  observância  dos  privilégios  processuais

garantidos à Fazenda Pública.

Art.  82  -  É  assegurado  ao  interessado  ampla  defesa  na  esfera  administrativa,

aduzida  por  escrito  e  acompanhada  de  todas  as  provas  que  tiver,  desde  que

produzidas na forma e prazos legais.

Art. 83 - A errônea denominação dada à peça processual não prejudicará a parte

interessada, salvo na hipótese de má-fé.

Art. 84 - É dever da autoridade julgadora a busca da verdade real, podendo valer-se

de todos os meios em direito permitidos para o seu alcance.

Art.  85  -  Garante-se  o  exercício  do  direito  de  petição,  compreendendo  toda  a

invocação de direitos e garantias, independentemente do pagamento de taxa.

Art. 86 - Serão autuados em forma de processo administrativo simplificado – PAS –

todos os procedimentos relacionados à aplicação da presente lei, excetuados aqueles

relacionados  às  exigências  de  ICMS,  taxas  estaduais  e  multas  tributárias,  que

permanecem regidos pela legislação tributária estadual.
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Art. 86 - Sem prejuízo das informações peculiares a cada processo, a petição do

interessado será apresentada em duas vias e conterá:

I - o nome do órgão ou da autoridade administrativa a que seja dirigida;

II - a identificação do interessado e, se representado, de quem o represente;

III - o domicílio do interessado ou o local para recebimento de correspondência;

IV -  a exposição dos fatos,  o fundamento legal  e a formulação do pedido,  com

clareza;

V - a data e a assinatura do interessado ou de seu representante.

§  1º  -  Na  hipótese  de  representação,  será  juntado  à  petição  o  respectivo

instrumento, especialmente no que se refere ao representante de pessoa jurídica.

§ 2º - Na protocolização da petição, o servidor responsável indicará em ambas as

vias os dados relativos ao protocolo, inclusive data e hora, devolvendo uma via ao

interessado.

Art. 87 - O PAS será autuado na repartição competente com páginas numeradas

seqüencialmente e rubricadas.

Art.  88  -  Os documentos adicionais  ao  PAS serão a  ele  juntados  pelo  servidor

responsável  na  repartição  em  que  tramitar,  segundo  a  ordem  cronológica  de

formação  do  processo,  numerando-se  e  rubricando-se  as  páginas  relativas  aos

documentos juntados.

Art.  89  -  Os  atos  promovidos  no  PAS  pelos  servidores  estaduais  serão

fundamentados  e  formalizados  mediante  termos  impressos,  datilografados  ou

manuscritos.

Art. 90 - A autoridade julgadora considerará:

I – que a formalidade extrínseca jamais deverá prevalecer sobre o êxito reprodutivo;

II – que o vício jurídico envolvendo um espécime não implica a ilicitude da situação

jurídica dos demais integrantes do plantel;

III  –  a  reprodução  em  domesticidade  como  simultaneamente  agronegócio  e

ferramenta de conservação da biodiversidade, de geração de receita pública para o

Estado e de emprego e renda.

Art.  91  -  As  entidades  representativas  de  âmbito  estadual  ou  nacional  podem

habilitar-se no processo administrativo como assistentes.
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Art.  92  -  A  intervenção  de  interessados  no  PAS  far-se-á  diretamente  ou  por

intermédio  de  procurador  munido  de  instrumento  de  mandato  regularmente

outorgado.

Parágrafo único - A intervenção direta do interessado far-se-á por ele mesmo, ou

por  meio  de  seus  representantes  legais  na  forma  que  dispuser  a  legislação

processual civil.

Art.  93  -  É  suspeita,  nos  termos  do  art.  135  do  Código  de  Processo  Civil,  a

autoridade julgadora vinculada a entidades não governamentais quando for exarada,

pela autoridade ou pela entidade, opinião pública ou juízo de valor sobre a matéria

objeto de julgamento, facultando-se ao interessado argüir  a suspeição na primeira

oportunidade processual, sob pena de preclusão.

Art. 94 - Sem prejuízo do disposto no art. 216 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e

no art. 9º da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, as autoridades estaduais civis e

militares  se  dirigirão  aos  ornitocultores  e  com  urbanidade  e  imparcialidade,  em

qualquer circunstância.

Seção II

Da comunicação dos atos processuais

Art.  95  -  As intimações do interessado dos atos  do PAS devem informar a sua

finalidade e serão realizadas, a critério da Administração Estadual, pessoalmente, por

via postal com aviso de recebimento ou por meio de publicação no órgão oficial.

§ 1° - Quando o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível

ou ausente do território do Estado, ou quando não for possível a intimação por via

postal, inclusive na hipótese de devolução pelo correio, a intimação será realizada

mediante publicação no órgão oficial.

§ 2° - É facultado ao interessado receber as intima ções relativas ao PAS por meio

de correio eletrônico, hipótese em que deverá deixar expressa a opção e informar o

endereço, inclusive as alterações posteriores.

Art. 93 - Na hipótese em que a representação do interessado no PAS se der através

de procurador, as intimações serão realizadas diretamente a este, salvo disposição

em contrário constante do instrumento de mandato.

Art. 94 - As intimações dos atos do PAS serão consideradas efetivadas:
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I  -  em se tratando de intimação pessoal,  na data do recebimento do respectivo

documento;

II - em se tratando de intimação por via postal com aviso de recebimento:

a) na data do recebimento do documento, por qualquer pessoa, no domicílio fiscal

do  interessado,  ou  no  escritório  de  seu  representante  legal  ou  mandatário  com

poderes especiais, ou no escritório de contabilidade autorizado a manter a guarda

dos livros e documentos fiscais; ou

b) no 11º (décimo primeiro) dia a contar do dia em que foi postado o documento

caso no recibo não conste a assinatura ou a data de seu recebimento;

III - em se tratando de intimação por meio de publicação no órgão oficial, na data de

sua publicação;

IV - em se tratando de intimação por meio de correio eletrônico, no sexto dia a

contar do envio da mensagem.

Parágrafo único - A intimação realizada em dia que não haja expediente normal na

repartição em que tramita o PAS ou deva ser praticado o ato considera-se realizada

no primeiro dia seguinte em que houver expediente normal.

Art. 95 - Os prazos do PAS serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do

início e incluindo-se o dia do vencimento,  e só se iniciam ou vencem em dia de

expediente normal na repartição em que corra o PAS ou deva ser praticado o ato.

Parágrafo  único  -  Salvo  disposição  em  contrário,  os  prazos  contar-se-ão  da

intimação, do recebimento do PAS ou da prática do ato.

Art.  96  -  São  válidos  os  atos  do  PAS  praticados  antes  do  prazo  estabelecido,

renunciando aquele que o praticar ao prazo estabelecido em seu favor.

Art. 97 - Na hipótese de instrução incompleta de requerimento pelo interessado, a

repartição  competente  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  o  intimará  para

complementá-lo no prazo de dez dias, sob pena do não conhecimento do pedido.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica nos casos de defesa ou

recurso, relativos aos procedimentos contenciosos.

Art.  98 - Não havendo prazo previsto nesta lei  para a prática de ato do PAS, a

autoridade competente o estabelecerá, não podendo exceder a quinze dias.

Art.  99  -  O  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento
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estabelecerá, em resolução, os casos em que se aplicará a tramitação prioritária do

PAS, hipótese em que os prazos estabelecidos para a administração pública estadual

serão reduzidos.

Art.  100  -  A inobservância  dos  prazos  do  PAS pela  Administração  Pública  não

acarretará a nulidade do procedimento de controle ou de fiscalização, sem prejuízo

da responsabilidade disciplinar do funcionário que lhe der causa.

Art. 101 - Para fins de garantir a celeridade na tramitação do PAS, a autoridade

fazendária poderá determinar a reunião ou separação de processos.

Art. 102 - É dever do interessado facilitar a entrega e o recebimento de documentos

que interessem à instauração e ao andamento do PAS.

SEÇÃO II

Do procedimento de consulta

Art.  103  -  O  criadouro  de  avifauna  silvestre  e  as  entidades  representativas  de

âmbito  estadual  ou  nacional  poderão  formular  consulta  escrita  ao  Gerente  de

Educação  Sanitária  e  Apoio  à  Agroindústria  Familiar  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária  sobre  aplicação  de  legislação  estadual,  em  relação  a  fato  de  seu

interesse, que será completa e exatamente descrito na petição.

Parágrafo  único  -  O  consulente  informará  na  petição  sobre  as  circunstâncias

relacionadas  ao  fato,  se  este  já  ocorreu  e  se  algum  de  seus  estabelecimentos

encontra-se sob fiscalização em relação ao objeto da consulta.

Art. 104 - A consulta será protocolizada no Escritório Seccional do Instituto Mineiro

de Agropecuária a que estiver circunscrito o interessado acompanhada de cópia do

comprovante de recolhimento da taxa de expediente devida, sem a qual a tramitação

do processo não terá curso.

§ 1º - A consulta deve ser protocolizada em duas vias, de igual teor e forma, sendo

a segunda a via de recibo do consulente e, ainda, ter seu conteúdo apresentado em

meio eletrônico no ato de protocolo.

§  2º  -  A consulta  autuada  sob  a  forma  de  processo  administrativo,  numerada,

remetida  com  manifestação  prévia  não  vinculante  para  a  Gerência  de  Educação

Sanitária e Apoio à Agroindústria  Familiar  do Instituto Mineiro de Agropecuária, no

prazo de cinco dias e terá sua tramitação rastreável virtualmente.



868
____________________________________________________________________________

Art.  105 -  A solução à  consulta  será dada no prazo de trinta  dias  contados  do

recebimento  do  processo  administrativo  respectivo  na  Gerência  de  Educação

Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária.

§ 1º -  Tratando-se de matéria complexa, o prazo referido no “caput”  poderá ser

prorrogado por uma vez e por até igual período, a critério do Superintendente.

§  2º  -  O  prazo  previsto  no  “caput”  interrompe-se  a  partir  da  data  em  que  for

determinada  qualquer  diligência,  reiniciando-se  a  partir  do  novo  recebimento  do

processo administrativo na Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria

Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária.

Art. 106 - Nenhuma diligência será promovida, em relação à matéria consultada,

contra o consulente, no período entre a protocolização do requerimento de consulta e

a ciência da resposta, desde que:

I - a protocolização da petição tenha ocorrido antes da ciência formal do início de

qualquer procedimento de fiscalização ação ambiental relacionado com a matéria da

consulta; e

II - a taxa de expediente de que trata o subitem 1.12 da Tabela A da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975 respectiva tenha sido devidamente recolhida.

Art. 107 - Nenhuma imposição de penalidade por infração à legislação ambiental

ocorrerá para o consulente, desde que:

I  -  seja proposto pelo consulente o ajustamento de conduta dentro do prazo de

quinze dias contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta; e

II  - a protocolização da petição de consulta tenha ocorrido até o vencimento da

obrigação a que se refira.

Art. 108 - O disposto nos arts. 106 e 107 não se aplica à consulta:

I - que seja meramente protelatória, assim entendida a que versar sobre disposição

claramente expressa na legislação ambiental ou sobre questão de direito já resolvida

por decisão administrativa ou judicial relativamente ao consulente;

II - que não descrever exata e completamente o fato que lhe deu origem;

III - que deixe de observar qualquer exigência formal e não seja suprida no prazo

estabelecido pela autoridade ambiental estadual;

IV - após o início de procedimento de fiscalização ambiental relacionada com o seu
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objeto;

V  -  que  versar  sobre  arguição  de  inconstitucionalidade  ou  sobre  negativa  de

aplicação de lei, decreto ou ato normativo.

Parágrafo único - Nas hipóteses do disposto no “caput” deste artigo, a consulta será

declarada inepta e determinado o arquivamento do processo:

I  -  pelo  titular  do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  da

circunscrição do interessado nos casos dos incisos II a IV;

II  -  pelo  gerente  da  Gerência  de  Educação  Sanitária  e  Apoio  à  Agroindústria

Familiar  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  nos  casos  dos  incisos  I  e  V  e,

supletivamente, nos casos dos incisos II a IV.

Art.  109 - Da resposta dada à consulta pelo Gerente da Gerência de Educação

Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária cabe

recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, no prazo de quinze dias contados da data em que o consulente tiver

ciência da resposta.

§ 1º - O recurso será protocolizado no Escritório Seccional do Instituto Mineiro de

Agropecuária a que estiver circunscrito o recorrente.

§ 2° - No prazo de vinte dias, o Gerente da Gerênci a de Educação Sanitária e Apoio

à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária:

I - se entender que assiste razão ao recorrente, reformulará a resposta;

II - entendendo que a resposta deva ser mantida, emitirá parecer sobre o mérito da

questão e encaminhará o processo ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, para decisão.

Art.  110 - A observância pelo consulente da resposta dada à consulta,  enquanto

prevalecer o entendimento nela consubstanciado, exime-o de qualquer penalidade.

Parágrafo  único.  A  reforma  de  orientação  adotada  em  solução  de  consulta

prevalecerá em relação ao consulente depois de cientificado da nova orientação.

Art. 111 - A resposta à consulta fica revogada com a superveniência de norma de lei

estadual, naquilo que esta com aquela conflitar, independentemente de comunicação

ao consulente.

Art. 112 - Qualquer informação ou esclarecimento sobre dispositivos da legislação
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ambiental que não se revista das características e dos requisitos próprios da consulta

será  prestado  verbalmente  ao  interessado  pelo  Escritório  Seccional  do  Instituto

Mineiro de Agropecuária a que estiver circunscrito.

Parágrafo  único.  É  direito  do  consulente  ajustar  a  forma e  o  conteúdo  de  sua

consulta aos termos deste Capítulo e a sua obter análise, mesmo após a sua solução

verbal na forma do “caput” deste artigo.

SEÇÃO II

DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA O LANÇAMENTO

SUBSEÇÃO I

DO INÍCIO DA AÇÃO DE CONTROLE AVÍCOLA

Art.  113 -  Para  os  efeitos  de  documentar  o início  de  ação de controle  avícola,

observados  os  modelos  estabelecidos  pela  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, a autoridade lavrará, conforme o caso:

I - auto de início de ação de controle avícola – Aicavi;

II - auto de apreensão e depósito – AAD;

III - auto de infração – AI.

Art.  114  -  O Aicavi  será  utilizado para  solicitar  do  ornitocultor  responsável  pelo

criadouro  de  avifauna  silvestre  a  apresentação  de  livros,  documentos,  dados

eletrônicos e demais elementos relacionados com a ação de controle avícola, com

indicação do período e do objeto da fiscalização a ser efetuada.

§ 1º - A solicitação deverá ser cumprida pelo sujeito passivo imediatamente, ou no

prazo estabelecido pela autoridade solicitante.

§ 2º - O Aicavi terá validade por noventa dias, podendo ser prorrogado por uma vez

e por até igual período, pela autoridade fiscal, ou, automaticamente, por fatos que

evidenciem  a  continuidade  dos  trabalhos,  desde  que  justificável  em  razão  da

extensão ou complexidade das tarefas de fiscalização.

§  3º  -  Esgotado  o  prazo  previsto  no  parágrafo  anterior,  é  devolvido  ao  sujeito

passivo o direito a denúncia espontânea, o qual, entretanto, não exercido, ensejará a

lavratura  de  AI,  independentemente  de  formalização  de  novo  início  de  ação  de

controle avícola .

Art. 115 - O AAD será utilizado para a formalização da apreensão de espécimes,
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partes, produtos e subprodutos da avifauna silvestre, bens e documentos, inclusive

de programas, meios e dados eletrônicos.

Parágrafo único -  O AAD conterá a descrição do objeto da apreensão e, em se

tratando de bem ou mercadoria, a respectiva avaliação.

Art.  116 -  Nas hipóteses abaixo relacionadas o auto de infração documentará o

início da ação de controle avícola, ficando dispensada a lavratura prévia do Aicavi ou

do AAD:

I  -  constatação  de  flagrante  infração  à  legislação  estadual,  bem  como  na

fiscalização no trânsito de mercadorias;

II  -  quando  o  obrigado  deixar  de  prestar  informações  ao  REA  no  prazo

regulamentar.

Art. 117 - Na lavratura de Aicavi ou do AAD, em se tratando de intimação pessoal,

será colhida  a assinatura  do sujeito  passivo,  seu representante legal,  mandatário,

preposto,  ou  contabilista  autorizado  a  manter  a  guarda  dos  livros  e  documentos

fiscais.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no “caput” considera-se preposto a

pessoa que, no momento da ação de controle avícola, encontrar-se responsável pelo

estabelecimento ou veículo transportador.

Art.  118 -  Na  hipótese de recusa de recebimento  de  qualquer  dos documentos

referidos  no  artigo  anterior,  será  registrado  tal  fato  no  próprio  documento,

procedendo-se à intimação por via postal com aviso de recebimento ou por meio de

publicação no órgão oficial.

Art.  119 -  Se durante os  trabalhos  da ação de controle  avícola for  verificada a

ocorrência de infração à legislação tributária, a autoridade competente cientificará o

Delegado da Receita Estadual com jurisdição sobre o município em que se localizar o

ornitocultor, para o exercício da fiscalização quanto à matéria tributária.

SEÇÃO VI

DA REVELIA

Art.  120  -  Findo  o  prazo  de  trinta  dias  da  intimação  do  auto  de  infração  sem

pagamento do débito nem apresentação de defesa, o sujeito passivo será declarado

revel, importando em reconhecimento da exigência formalizada no auto de infração.
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Parágrafo único - Nos dez dias subseqüentes ao término do prazo estabelecido no

“caput”,  o  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  ficando

dispensada a intimação do sujeito passivo.

CAPÍTULO VIII

DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE AVÍCOLA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 121 - Instaura-se o contencioso administrativo de controle avícola:

I - pela reclamação contra decisão que negar seguimento à impugnação;

II - pela impugnação regular contra o auto de infração.

Parágrafo  único  -  A reclamação  não terá  seguimento  quando  a  causa  que  der

origem  aos  procedimentos  nela  referidos  for  liminarmente  removida  pelo  setor

preparador do PAS.

Art.  122  -  Instaurado  o  contencioso  administrativo  de  controle  avícola,  o  PAS,

preparado  pelo  setor  competente,  desenvolve-se  na  forma  deste  Capítulo,  para

instrução, apreciação e julgamento das questões nele suscitadas.

Art. 123 - É assegurado ao interessado intervir no PAS para defesa de seus direitos,

ainda que a impugnação tenha sido apresentada por outrem.

Art. 124 - Na hipótese de erro ou ignorância escusáveis do ornitocultor responsável

pelo  criadouro  de  avifauna  silvestre  ou  em  virtude  de  condições  peculiares  a

determinada região do território do Estado, a apresentação de petição à autoridade

incompetente, desde que dentro do prazo legal, não importará intempestividade.

Parágrafo único - O funcionário certificará na petição a data em que a recebeu e a

remeterá, até o primeiro dia subseqüente, à repartição competente.

Art.  125  -  Não  se  inclui  na  competência  do  órgão  julgador  a  declaração  de

inconstitucionalidade  ou  a  negativa  de  aplicação  de  ato  normativo,  inclusive  em

relação à resposta à consulta a que for atribuído este efeito pelo Secretário de Estado

competente.

Art. 126 - A autoridade julgadora pode relevar a pena de multa por infração aos

dispositivos desta lei, por eqüidade, desde que:

I - o autuado não seja reincidente;
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II - não haja conexão da infração com tráfico de espécimes da avifauna silvestre e

nem com maus-tratos;

III  -  seja,  sendo  o  caso,  recolhido  o  tributo  incidente  sobre  os  fatos  geradores

identificados no auto de infração.

Parágrafo único - Considera-se reincidente o infrator que, condenado previamente

por  decisão administrativa  irrecorrível,  seja novamente autuado como incurso nos

ilícitos tipificados nesta lei.

Art. 127 - Põem fim ao contencioso administrativo de controle avícola:

I - a decisão irrecorrível para ambas as partes;

II - o término de prazo, sem interposição de recurso;

III - a desistência de impugnação, reclamação ou recurso de revisão;

IV - o ingresso em juízo, sobre a matéria objeto do PAS, antes de proferida ou de

tornada irrecorrível a decisão administrativa;

V - o pagamento do valor objeto de exigência no auto de infração;

VI - o cancelamento da exigência formalizada no auto de infração.

Parágrafo  único  -  Independentemente  de  comunicação  ao  sujeito  passivo,

considera-se, também, como desistência de impugnação, reclamação ou de recurso

de revisão, a não-comprovação ou o não-recolhimento integral da taxa de expediente

devida.

Art. 128 - As falhas materiais decorrentes de lapso manifesto e os erros de escrita

ou  de  cálculo  existentes  na  decisão  do  Conselho  de  Ornitocultura  poderão  ser

corrigidos,  a  qualquer  tempo,  pelo  seu  presidente  ou  pelo  chefe  do  Escritório

Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária em que se encontrar o PAS, de ofício

ou a requerimento do sujeito passivo da obrigação tributária.

SEÇÃO II

DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Art. 129 - O chefe do Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária, ou

funcionário por ele designado, negará seguimento à impugnação que:

I - for apresentada fora do prazo legal ou for manifesta a ilegitimidade da parte,

devendo a negativa de seguimento ser formalmente comunicada ao impugnante no
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prazo de cinco dias;

II - estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento integral da taxa de

expediente  devida  ou  não  seja  comprovado  o  recolhimento  desta  no  prazo

estabelecido, independentemente de comunicação ao impugnante.

Art.  130  -  No  caso  de  irregularidade  de  representação,  o  chefe  do  Escritório

Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária intimará o sujeito passivo a sanar o

vício no prazo de cinco dias, sob pena de não seguimento da impugnação.

Art. 131 - No caso de negativa de seguimento de impugnação, caberá reclamação à

Câmara de Julgamento, no prazo de dez dias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de negativa de

seguimento de impugnação em razão de não-recolhimento ou não-comprovação de

recolhimento da taxa de expediente devida.

SEÇÃO III

DA IMPUGNAÇÃO

Art. 132 - A impugnação será apresentada em petição escrita dirigida ao Conselho

de  Ornitocultura  e  entregue  no  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária  a  que  estiver  circunscrito  o  impugnante,  no  prazo  de  trinta  dias

contados da intimação da lavratura do auto de infração.

Parágrafo  único  -  O  impugnante  poderá  remeter  a  impugnação  à  repartição

indicada no “caput” por via postal com aviso de recebimento, hipótese em que a data

da postagem será considerada como a de protocolização.

Art.  133  -  Na  hipótese  de  protocolização  de  impugnação  desacompanhada  do

comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o impugnante

deverá, no prazo de cinco dias contados do protocolo, comprovar o seu recolhimento

ou fazê-lo com os acréscimos legais, independentemente de intimação.

Parágrafo  único  -  Vencido  o  prazo  previsto  no  “caput”  sem  que  tenha  havido

comprovação  do  recolhimento  integral  da  taxa,  o  impugnante  será  considerado

desistente da impugnação e, após a lavratura, nos autos, do termo referente a essa

circunstância, o PAS será encaminhado para inscrição do crédito tributário em dívida

ativa.
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Art. 134 - Na impugnação será alegada, de uma só vez, a matéria relacionada com

a situação de que decorreu o lançamento, com a indicação precisa:

I - do número do PAS;

II - da matéria objeto da discordância, inclusive quantidades e valores;

III  -  dos  quesitos,  quando  requerida  a  prova  pericial,  sob  pena  desta  não  ser

apreciada quanto ao mérito;

IV  -  de  assistente  técnico,  caso  queira,  ficando  vedada  a  indicação  em  etapa

posterior;

V - do rol de testemunhas, quando requerida a produção de prova testemunhal.

Parágrafo  único  -  Os  documentos  que  constituam  prova  serão  anexados  à

impugnação,  inclusive  os  arquivos  eletrônicos  com  certificado  de  integridade  das

informações, sob pena de preclusão.

Art. 135 - Recebida e autuada a impugnação com os documentos que a instruem, o

Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária competente providenciará,

conforme o caso:

I  -  a  manifestação  prévia,  no  prazo  de  quinze  dias  e  encaminhará  o  PAS  ao

Conselho de Ornitocultura;

II  -  a  oitiva  da autoridade lavradora do auto  de infração para,  sendo o caso,  a

reformulação do auto de infração.

§ 1° - Caso o auto de infração seja reformulado, se rá aberto ao sujeito passivo o

prazo de trinta dias para impugnação, aditamento da impugnação ou pagamento, com

os  mesmos  percentuais  de  redução  de  multas  aplicáveis  nos  trinta  dias  após  o

recebimento do auto de infração.

§ 2° - Nas hipóteses de reformulação do lançamento não alcançadas pelo § 1º do

“caput”, será aberto prazo de dez dias para aditamento da impugnação ou pagamento

com  os  mesmos  percentuais  de  redução de  multas  a  que  se  refere  o  parágrafo

anterior.

§ 3º - Na hipótese de acatamento integral da impugnação pelo servidor responsável

pela manifestação prévia ou pela autoridade lançadora, na hipótese do inciso II do

“caput” deste artigo, este proporá ao Gerente da Gerência de Educação Sanitária e

Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária o cancelamento
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da exigência fiscal.

SEÇÃO IV

DA RECLAMAÇÃO

Art.  136  -  A  reclamação  contra  negativa  de  seguimento  de  impugnação  será

apresentada em petição escrita, dirigida ao Conselho de Ornitocultura e entregue no

Escritório Seccional do Instituto Mineiro de Agropecuária que proferiu a decisão, no

prazo de dez dias contados da intimação do ato contra o qual se reclama.

Parágrafo  único  -  O  sujeito  passivo  poderá  remeter  a  reclamação  à  repartição

indicada no “caput” por via postal com aviso de recebimento - AR -, hipótese em que

a data da postagem será considerada como a de protocolização.

Art.  137  -  Na  hipótese  de  protocolização  de  reclamação  desacompanhada  do

comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o reclamante

deverá, no prazo de cinco dias contados do protocolo, comprovar o seu recolhimento

ou fazê-lo com os acréscimos legais, independentemente de intimação.

Parágrafo  único  -  Vencido  o  prazo  previsto  no  “caput”  sem  que  tenha  havido

comprovação  do  recolhimento  integral  da  taxa,  o  reclamante  será  considerado

desistente da reclamação e, após a lavratura, nos autos, do termo referente a essa

circunstância, o PAS será encaminhado para inscrição do crédito tributário em dívida

ativa.

Art. 138 - A reclamação será acompanhada de documentos ou de indicação precisa

de elementos que comprovem, quando for o caso:

I - a apresentação da impugnação dentro do prazo legal;

II - a falta ou nulidade da intimação;

III - a legitimidade da parte;

IV - a regularidade na representação.

Art.  139 -  O chefe  do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária

poderá:

I - reformar sua decisão, hipótese em que a reclamação não terá seguimento por

exauridos os seus efeitos;

II - manter a decisão e encaminhar o PAS à apreciação da Câmara de Julgamento.
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SEÇÃO VI

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

SUBSEÇÃO I

DAS PROVAS

Art. 140 - A mera veiculação de notícias em mídia nacional ou internacional não

pode ser utilizada como prova no processo administrativo.

Art. 141 - É admissível a prova testemunhal no processo.

Art. 142 - Em observância à garantia constitucional do devido processo legal, em

caso de apreensão, o proprietário dos espécimes, partes, produtos e subprodutos da

avifauna silvestre apreendidos tem direito a requerer administrativamente a exibição

dos mesmos, aplicando-se ao requerimento administrativo o disposto nos arts. 844 e

845 do Código de Processo Civil.

Art. 143 - Na hipótese do artigo anterior, poderá ser pedida a entrega ou exibição de

espécime, documento ou de coisa que se ache em poder da parte contrária, devendo

o pedido conter:

I - a individualização, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II  -  a finalidade da prova,  com a indicação dos fatos que se relacionam com o

documento ou a coisa;

III - as circunstâncias em que o requerente se baseia para afirmar que o documento

ou coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

Art. 144 - A entrega ou exibição do espécime, documento ou coisa não poderá ser

negada:

I - se houver obrigação de entregá-los ou exibi-los, prevista na legislação aplicável;

II  -  se  aquele  que o  tiver  em  seu  poder  a  eles  houver  feito  referência  com  o

propósito de constituir prova.

§ 1º - A recusa de exibição de documento ou coisa faz prova contra quem a deu

causa.

§ 2º  -  Aplica-se o disposto no  parágrafo anterior  no caso de fuga ou morte do

espécime.

Art.  145 -  É lícito  a qualquer  das partes  do  processo administrativo,  requerer  a

vistoria “ad perpetuam rei memoriam” dos espécimes, partes, produtos e subprodutos
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da  avifauna  silvestre,  por  perito  nomeado  pela  autoridade  julgadora,  ao  qual  se

aplicarão as regras sobre suspeição, na forma do art. 138, III do Código de Processo

Civil.

Art. 146 - Ocorrendo a juntada de documentos ao PAS, será dada à parte contrária

vista aos autos pelo prazo de cinco dias.

Parágrafo único - No caso de juntada de documentos pelo Fisco, pela Polícia Militar

de Meio Ambiente ou pelo Instituto Mineiro de Agropecuária a abertura de vista se

efetivará  nas  dependências  do  Escritório  Seccional  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária  a  que  estiver  circunscrito  o  autuado  ou  o  interessado,  facultado  o

fornecimento de cópia.

Art. 147 - As partes não poderão juntar documentos após o encerramento da fase

de  instrução  processual,  salvo  motivo  de  força  maior  comprovado  perante  a

Assessoria ou Câmara do Conselho de Ornitocultura.

Parágrafo único - O requerimento de juntada de documento nos termos do “caput”

será liminarmente indeferido, caso não esteja acompanhado de prova da ocorrência

de força maior.

Art. 148 - A prova pericial observará o disposto no art. 420 e seguintes do Código de

Processo Civil.

Art. 149 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, e será realizada

quando deferido o pedido do requerente pela Câmara ou quando esta a determinar,

observado o seguinte:

I - se determinada pela Câmara, esta formulará seus quesitos, e as partes, no prazo

de cinco dias contados da intimação do despacho de designação do perito, poderão

formular os seus e indicar assistente técnico;

II - se deferido pedido do requerente:

a) o mesmo será intimado a recolher, no prazo de cinco dias, a taxa de expediente

devida para a realização da perícia, nos termos do subitem 1.13 do item 1 da Tabela A

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

b) a repartição formalizadora do auto de infração, no prazo de cinco dias contados

da intimação do despacho de designação do perito, poderá formular seus quesitos e

indicar assistente técnico;
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c) a Câmara poderá apresentar seus quesitos, sem prejuízo do disposto na alínea

anterior.

§ 1° - Relativamente ao pedido de perícia do requer ente:

I - não será apreciado quando desacompanhado da indicação precisa de quesitos;

II - será indeferido quando o procedimento for:

a)  desnecessário  para  a  elucidação  da  questão  ou  suprido  por  outras  provas

produzidas;

b) de realização impraticável;

c) considerado meramente protelatório.

§ 2º - Vencido o prazo previsto no “caput”, II, “a”, sem que tenha sido efetuado o

recolhimento  integral  da  taxa,  o  julgamento  do  contencioso  administrativo  fiscal

seguirá sua tramitação sem a realização da perícia.

Art.  150  -  A  designação  de  perito  será  feita  pelo  Presidente  da  Câmara  de

Julgamento.

Parágrafo único - O perito será designado entre funcionários do Estado que não

tenham nenhuma vinculação com o caso versado no auto de infração, de reconhecida

capacidade e conhecimento técnico sobre a matéria.

Art. 151 - O perito apresentará o laudo no prazo de trinta dias contados da ciência

da  designação,  facultado  aos  assistentes  técnicos  acompanhar  os  trabalhos  de

perícia e, se for o caso, apresentar parecer no mesmo prazo.

Art. 152 - Sobre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico manifestar-se-

ão:

I - o sujeito passivo, no prazo de cinco dias contados da intimação;

II - o servidor estadual designado pelo Presidente da Câmara de Julgamento, no

prazo de cinco dias contados do recebimento do PAS.

SEÇÃO VIII

DO JULGAMENTO

Art. 153 - O PAS será incluído em pauta de julgamento publicada com antecedência

mínima de onze dias úteis contados da data da respectiva sessão, tendo vista dos

autos, a partir da publicação:

I - o sujeito passivo, nos dois primeiros dias úteis, no Conselho de Ornitocultura ;
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II - o revisor, nos dois dias úteis subsequentes;

III  -  o  Procurador  do  Estado,  nos  dois  dias  úteis  subsequentes  aos  do  inciso

anterior;

IV - o relator, nos dias úteis remanescentes.

Art.  154 - Na sessão de julgamento, a Câmara, antes da apreciação do mérito,

decidirá:

I - a reclamação;

II - as questões relativas ao saneamento não contidas na reclamação;

III - o pedido de produção de prova;

IV - os incidentes processuais suscitados no PAS.

Art. 155 - Se rejeitadas as questões mencionadas no artigo anterior ou não houver

incompatibilidade com apreciação do mérito,  a Câmara proferirá decisão relativa à

matéria principal.

Art. 156 - A decisão resolverá as questões suscitadas no processo e concluirá pela

procedência ou improcedência, total ou parcial, do exigência formalizada no auto de

infração ou do pedido do impugnante,  definindo expressamente os seus efeitos  e

determinando a intimação das partes.

Parágrafo único - O órgão julgador formará o seu convencimento atendendo aos

fatos  e  circunstâncias  constantes  do  processo,  às  alegações  das  partes  e  à

apreciação das provas.

Art.  157  -  Não  estando  os  autos  devidamente  instruídos,  determinar-se-ão  as

medidas convenientes, convertendo-se o julgamento em diligência ou proferindo-se

despacho interlocutório.

§ 1° - As repartições do Estado terão o prazo de de z dias contados da data em que

receberem o pedido, para prestarem os esclarecimentos solicitados pelo Conselho de

Ornitocultura.

§ 2° -  Ao sujeito  passivo será dado o prazo de dez dias  para  cumprimento de

despacho  interlocutório,  findo  o  qual,  verificado  o  não-atendimento,  julgar-se-á  a

questão de acordo com os elementos de prova constantes dos autos.

Art. 158 - É facultado a cada Conselheiro, durante o julgamento, exceto ao Relator

e  ao  Revisor,  pedir  vista  do  processo  pelo  prazo  de  três  dias,  fundamentando o
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pedido.

Parágrafo único - O Presidente da Câmara somente deferirá o pedido de vista se

relevante a sua fundamentação.

Art. 159 - Nas hipóteses de deferimento de pedido de vista ou de retirada de pauta

do PAS, o processo será:

I - diretamente encaminhado para julgamento em data estabelecida pela Câmara,

independentemente de publicação; ou

II - novamente incluído em pauta, observando-se o disposto no art. 153.

Art. 160 - Será admitida a defesa oral na sessão de julgamento do PAS, desde que

requerida, no prazo previsto no art. 153, I, e na forma prevista no Regimento Interno

do Conselho de Ornitocultura.

Art. 161 - As decisões das Câmaras serão proferidas por meio de acórdãos, salvo

nas hipóteses previstas no Regimento Interno do Conselho de Ornitocultura.

Art. 162 - Os acórdãos serão redigidos pelo Conselheiro Relator, no prazo de cinco

dias úteis contados da data de julgamento do PAS.

§  1° -  O  acórdão  será  assinado  pelo  Presidente  e  pe lo  Relator  que  tiverem

participado do julgamento, nele sendo lançado o voto vencido.

§ 2° - Vencido o Relator, ou no caso de seu impedim ento, o Presidente designará

um dos Conselheiros  cujo voto tenha sido vencedor,  preferencialmente o Revisor,

para redigir e assinar o respectivo acórdão.

§  3° -  O  acórdão  será,  até  quarenta  e  oito  horas  ap ós  a  sua  assinatura,

encaminhado ao órgão oficial do Estado para publicação.

SEÇÃO IX

DO RECURSO DE REVISÃO

Art. 163 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabe recurso de revisão para a

Câmara Especial, no prazo de dez dias contados da intimação do acórdão, mediante

publicação da decisão no órgão oficial, quando:

I - a decisão da Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade proferido pelo

seu Presidente;

II – o Conselho de Ornitologia, por qualquer de suas Câmaras, houver julgado a

mesma matéria, total ou parcialmente, de forma divergente.
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§ 1º - Não ensejará recurso de revisão:

I - a decisão tomada pelo voto de qualidade, relativa a questão preliminar;

II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multas, pela autoridade ou

órgão julgador, conforme estabelecido em lei.

§ 2º - Em se tratando de decisão da Câmara de Julgamento que resultar de voto de

qualidade do Presidente desfavorável à administração pública estadual, o recurso de

revisão  será  interposto  de  ofício  pela  própria  Câmara  de  Julgamento,  mediante

declaração na decisão.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não prejudicará a interposição de recurso de

revisão pela Fazenda Pública Estadual.

§ 4º - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Estadual, se admitido,

prejudicará o Recurso interposto de ofício pela Câmara de Julgamento.

§  5º  -  Havendo  pelo  menos  uma  matéria  decidida  pelo  voto  de  qualidade,

excetuadas as mencionadas no § 1º, o recurso de revisão poderá versar sobre as

matérias não decididas com o referido quorum.

§  6º  -  A intimação  da  administração  pública  estadual  será  feita  pessoalmente

mediante remessa do PAS à Advocacia-Geral do Estado, observado o transcurso do

prazo  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo,  se  a  decisão  for  desfavorável  ao

impugnante.

Art. 164 - O Presidente do Conselho de Ornitocultura negará seguimento ao recurso

de revisão interposto indevidamente:

I - com base nos pressupostos de cabimento relativos ao quorum de decisão ou ao

rito de tramitação do PAS;

II - fundamentado nas vedações de que trata o §1º do artigo anterior.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  “caput”  aplica-se  também  no  caso  de

protocolização  de  petição  de  recurso  sem  a  juntada  ou  comprovação,  no  prazo

estabelecido,  do  pagamento  integral  da  taxa  de  expediente  devida,

independentemente de comunicação ao sujeito passivo.

Art. 165 - Relativamente ao recurso de revisão interposto com fundamento no art.

163, II, será observado o seguinte:

I - a petição indicará de forma precisa a decisão divergente, cujo acórdão tenha sido
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publicado no máximo há cinco anos da data da publicação da decisão recorrida, sob

pena de ser declarado deserto;

II - não será conhecido se versar, exclusivamente, sobre:

a) questão iterativamente decidida ou sumulada pelo Conselho de Ornitocultura ou

solucionada em decorrência de ato normativo;

b) incompetência do órgão julgador para conhecimento da pretensão;

III - manifestar-se-á em relação ao recurso servidor diverso daquele que já se tenha

manifestado na fase de impugnação.

Art. 166 - O relator do recurso de revisão será de representação diversa daquela do

relator do acórdão recorrido.

Art.  167  -  O  recurso  será  apresentado  em  petição  escrita  dirigida  à  Câmara

Especial, com os fundamentos de cabimento e as razões de mérito, e entregue no

Conselho de Ornitocultura.

§ 1° - O sujeito passivo poderá remeter o recurso a o Conselho de Ornitocultura por

via postal com Aviso de Recebimento, hipótese em que a data da postagem será

considerada como a de protocolização.

§ 2º - Na hipótese de protocolização do recurso desacompanhado do comprovante

de recolhimento integral da taxa de expediente devida, o recorrente deverá, no prazo

de cinco dias contados da data do protocolo, comprovar o recolhimento respectivo, ou

fazê-lo com os acréscimos legais.

§  3º  -  O disposto  no  parágrafo anterior  aplica-se  também quando  o  recorrente

encaminhar o recurso por via postal sem o documento comprobatório do recolhimento

da taxa.

§ 4° - No caso de irregularidade de representação, o sujeito passivo será intimado a

sanar o vício,  no prazo de cinco dias contados do recebimento da intimação, sob

pena de ser considerado desistente do recurso.

§  5º  -  Recorrendo a  administração pública  estadual  de  decisão da Câmara de

Julgamento, o recorrido poderá apresentar contra-razões no prazo de 10 (dez) dias

contados da intimação do recurso interposto.

Art.  168  -  O  recurso  de  revisão  admitido  devolve  à  Câmara  Especial  o

conhecimento da matéria nele versada.
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Parágrafo único - O recurso interposto com fundamento no art. 163, § 2º, devolverá

à  Câmara  Especial  o  conhecimento  de  toda  a  matéria  cuja  decisão  tenha  sido

contrária  à Fazenda Pública Estadual,  inclusive aquela  não decidida pelo voto  de

qualidade.

Art. 169 - O julgamento do recurso obedecerá, no que for aplicável, ao disposto na

Seção anterior.

Art. 170 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:

I - a decisão de Câmara de Julgamento:

a) sobre incidente processual;

b) reclamação;

c) questões de saneamento não contidas na reclamação;

d) pedido de produção de prova;

c) cancelamento ou redução de multa conforme estabelecido em lei;

II - a declaração de deserção do recurso de revisão;

III - a negativa de seguimento do Presidente do Conselho de Ornitocultura;

IV – a decisão proferida pela Câmara Especial.

CAPÍTULO IX

Do Conselho de Ornitocultura

SEÇÃO I

Da Organização

Art. 171 - Fica criado o Conselho de Ornitocultura do Estado de Minas Gerais.

Art.  172 -  O Conselho  de  Avicultura  do  Estado de Minas Gerais,  integrante  da

estrutura  administrativa  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  colegiado de composição paritária,  formado por representantes do

Estado de Minas Gerais e de entidades de classe de ornitocultura, é o órgão a quem

compete dirimir as questões de natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo

e a administração pública estadual no âmbito do contencioso.

Art.  173 - O Conselho de Ornitocultura compõe-se de doze membros efetivos e

igual número de membros suplentes, com representação paritária da administração

pública estadual e de classes de contribuintes.

Art. 174 - O Conselho de Ornitocultura é organizado em:
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I – Câmaras de Julgamento;

II – Câmara Especial;

III – Conselho Pleno.

Art.  175  -  Os  membros  do  Conselho  de  Ornitocultura  serão  nomeados  pelo

Governador  do  Estado,  para  mandato  de  dois  anos,  entre  representantes  dos

ornitocultores indicados em listas tríplices, para os seguintes assentos:

a) um pela Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de

Serviços do Estado de Minas Gerais – Federaminas;

b) um pelo Conselho Regional de Zootecnia do Estado de Minas Gerais;

c) um pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg;

d) um pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais;

e) dois pela Federação Ornitológica do Estado de Minas Gerais – Feomg.

II – representantes da administração pública estadual indicados:

a) dois pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

2) um pelo Secretário de Estado de Fazenda;

3) um pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

4) um pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;

5) um pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

§ 1º - Para efeitos de nomeação, será observado o seguinte:

I  –  relativamente  aos  membros  efetivos  representantes  dos  ornitocultores  e  da

indústria, comércio e serviços afins:

a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros efetivos que tenham

atuado no mandato anterior;

b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de cinco mandatos

consecutivos;

II – relativamente aos membros efetivos representantes da administração pública

estadual:

a)  serão  mantidos  no  mínimo  dois  e  no  máximo quatro  membros  efetivos  que

tenham atuado no mandato anterior;

b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de três mandatos

consecutivos, salvo o Presidente do Conselho;
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III – relativamente aos membros suplentes, é vedada a nomeação de representante

que  tenha  exercido  como  membro  efetivo  os  cinco  mandatos  imediatamente

anteriores.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no inciso I do “caput”:

I – sempre que houver necessidade em razão do número de vagas disponíveis, a

indicação será feita de forma alternada com relação ao mandato anterior, observada a

ordem seqüencial estabelecida no inciso I do “caput”.

II  –  considera-se  renúncia  ao  direito  de  indicação  de  Conselheiro  a  não-

apresentação da lista tríplice;

III – as listas tríplices serão apresentadas ao Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.

§ 3º - Para os efeitos do disposto no inciso II do “caput”, cada Secretário-Adjunto ao

Secretário de Estado de sua pasta lista indicando funcionários da ativa, incluídos os

nomes dos conselheiros efetivos em exercício no mandato corrente.

Art.  176  -  O  mandato  dos  membros  efetivos  e  suplentes  do  Conselho  de

Ornitocultura terá início em 1º de julho de um ano civil e término em 30 de junho do

segundo ano civil subseqüente.

Art. 178 - O Governador do Estado designará, entre os membros efetivos, para o

período de um ano:

I - o Presidente do Conselho de Ornitocultura entre os membros de representação

da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais;

II  -  o  Vice-Presidente  do  Conselho  de  Ornitocultura,  entre  os  membros  de

representação classista;

IV - os Vice-Presidentes das Câmaras de Julgamento, observando-se que, quando

a Presidência de uma Câmara recair  em membro de uma representação,  a Vice-

Presidência será exercida por membro representante da outra.

Parágrafo  único  -  Presidirão  a  Primeira  e  a  Segunda  Câmaras  de  Julgamento,

respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho.

Art. 179 - As Câmaras de Julgamento, em número de duas, são compostas cada

uma  de  seis  membros,  sendo  três  representantes  dos  contribuintes  e  três

representantes da administração pública estadual, e terão igual competência.
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§ 1º - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas câmaras

suplementares, mediante representação do Presidente do Conselho de Ornitocultura

ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  observado  o

seguinte:

I - as câmaras serão instaladas por meio de resolução do Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e convocação de membros suplentes, podendo

ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei;

II  -  os  mandatos  dos  membros  terminarão  juntamente  com  os  dos  demais

conselheiros;

III  -  as câmaras terão  duração limitada ao término do mandato dos respectivos

membros, prorrogável, se necessário.

§ 2º - A Câmara de Julgamento só funcionará quando presente a maioria de seus

membros.

Art.  180  -  A  Câmara  Especial  é  composta  pelos  Presidentes  e  pelos  Vice-

Presidentes  da Primeira  e  da Segunda  Câmaras  de  Julgamento  e presidida  pelo

Presidente do Conselho.

§ 1º - Respeitado o limite de oito membros, comporão ainda a Câmara Especial o

Presidente  e  o  Vice-Presidente  de  cada  Câmara  de  Julgamento  suplementar,

mediante sistema de rodízio.

§  2º  -  A Câmara  Especial  somente  deliberará  quando  presente  a  maioria  dos

membros de cada representação.

Art. 181 - Nas sessões de julgamento, o Presidente da Câmara tem, além do voto

ordinário, o de qualidade, no caso de empate.

Art. 182 - Os membros do Conselho e os advogados do Estado são remunerados

por  sessão  a  que  comparecerem,  na  forma  e  nas  condições  estabelecidas  em

decreto do Poder Executivo, em atendimento à necessidade dos serviços.

Art. 183 - É vedada a realização de mais de uma sessão de julgamento por dia em

cada Câmara, independentemente da quantidade de PAS incluídos em pauta.

Art. 184 - Caracteriza renúncia tácita ao mandato de Conselheiro:

I  -  o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo fixado para a

redação do acórdão;
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II - o não-comparecimento a três sessões consecutivas.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  “caput”  não  se  aplica  quando  apresentada

justificativa prévia, fundamentada e por escrito, e esta seja aceita pelo Presidente do

Conselho.

Art.  185  -  Perderá  a  qualidade  de  membro  do  Conselho  de  Ornitocultura  o

representante da administração pública estadual que durante o mandato se licenciar

para tratar de interesses particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, for

exonerado ou demitido de seu cargo efetivo, ou suspenso de suas atividades.

Art.  186  -  O  funcionamento  das  Câmaras  e  do  Conselho  Pleno,  bem  como a

composição e a competência deste  serão estabelecidas no Regimento Interno do

Conselho de Ornitocultura.

SEÇÃO II

Da Competência

Art. 187 - Compete ao Conselho de Ornitocultura:

I - julgar as questões que versem sobre avifauna, espécimes que a ela pertençam e

sobre a ornitocultura no Estado,  suscitadas entre o ornitocultor  e a administração

pública estadual, nos casos e prazos previstos nesta lei;

II  -  elaborar  o seu regimento interno,  sujeito  à homologação pelo Secretário  de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aprovação mediante decreto do

Poder Executivo;

III - sumular decisões reiteradas das câmaras de julgamento e da câmara especial,

nos termos do regimento interno.

Parágrafo único - À súmula de que trata o inciso III do “caput” poderá ser atribuída

eficácia  normativa  pelo  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  mediante  proposta  fundamentada  de  Conselheiro,  do  Advogado-

Geral do Estado, do Subsecretário  da Receita Estadual  ou de entidade de classe

representativa dos contribuintes.

SEÇÃO III

Da Administração das Câmaras

Art. 188 - Sem prejuízo das demais competências previstas na legislação tributária,

compete ao Conselho de Ornitocultura gerir as atividades:
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I  -  administrativas,  relativas à tramitação do processo tributário  administrativo,  a

partir de seu recebimento e enquanto o mesmo permanecer no órgão;

II - desenvolvidas pela assessoria, relativas à instrução e ao parecer de mérito.

§  1º  -  A  assessoria  subordina-se  ao  gabinete  do  Secretário  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  exercerá  as  atividades  previstas  neste

Decreto e outras que lhe forem atribuídas, sob supervisão e orientação técnica do

Presidente do Conselho de Ornitocultura.

§ 2º - O pessoal de apoio administrativo do Conselho de Ornitocultura subordina-se

ao Gabinete do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e suas

atividades serão executadas sob supervisão e orientação técnica do Presidente do

Conselho de Ornitocultura.

§ 3º - O pessoal de apoio administrativo, os ocupantes de cargos comissionados e

a Assessoria, em exercício no Conselho de Ornitocultura , serão lotados no gabinete

da Secretaria.

CAPÍTULO XIV

Da aplicação supletiva da legislação tributária

Art. 189 - Salvo disposição expressa de lei em contrário, aplicam-se supletivamente

aos créditos formalizados nos termos desta lei as disposições aplicáveis aos créditos

tributários de ICMS e às multas por infração à legislação tributária, que versem sobre:

I - parcelamento;

II - reduções do valor das penalidades em função do tempo compreendido entre a

lavratura do auto de infração e o recolhimento das mesmas pelo sujeito passivo;

III - atualização do crédito e juros moratórios;

IV - suspensão do crédito tributário;

V - extinção do crédito tributário.

CAPÍTULO XX

DOS MECANISMOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 190 - Todo ornitocultor do Estado tem o dever de contribuir com a conservação

dos biomas.

Art. 191 - A contribuição poderá ser feita:

I  -  com  a  preservação  direta,  pelo  ornitocultor,  de  vegetação  nativa  em  área
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excedente ao limite mínimo de reserva legal em propriedade rural de sua titularidade;

II - em dinheiro, mediante contribuição anual para a preservação de qualquer bioma

do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Na hipótese do inciso II, as contribuições deverão obedecer aos seguintes

parâmetros:

I - pela posse de um a dez espécimes da avifauna silvestre, o valor equivalente a

200 (duzentas) Ufemgs;

II  -  pela  posse  de  onze  a  cinquenta  espécimes  da  avifauna  silvestre,  o  valor

equivalente a 500 (quinhentas) Ufemgs;

III - pela posse de cinquenta a duzentos espécimes da avifauna silvestre, o valor de

1.000 (mil) Ufemgs;

IV - pela posse de duzentos e um ou mais espécimes da avifauna silvestre, o valor

de  1.500  (mil  e  quinhentas)  Ufemg  acrescido  de  1  (uma)  Ufemg  por  espécime

excedente a duzentos e um.

CAPÍTULO XIX

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 192 - O Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I  - poderá, mediante solicitação do Secretário-Adjunto de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, atribuir eficácia normativa à resposta proferida a consulta;

II - poderá modificar os modelos dos documentos de que trata esta lei;

III - disciplinará sobre:

a) a certificação da integridade das informações constantes de arquivos eletrônicos

e registros do REA;

b) a representação para fins penais.

Art. 193 - A Tabela A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar

acrescida dos seguintes itens:

* - A  Tabela A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 16.3.2012.

Art. 194 - Tem direito à concessão de isenção das Taxas de Expediente, mediante

requerimento,  o portador  do certificado de que trata o art.  69, § 10 desta lei,  em

relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano
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seguinte ao da emissão do certificado.

§ 1º - Uma vez deferida, o registro do ato concessório da isenção será implantado

no REA para a consulta pelas autoridades legais.

Art. 195 - Todo espécime animal da fauna estadual vendido no Estado para fim de

adoção  como  animal  de  estimação  deverá  ser  acompanhado  de  um  manual  de

informações sobre o manejo do animal.

§  1º  -  Todo  adquirente  deverá  indicar,  no  ato  da  compra,  um  profissional

responsável  pelo  acompanhamento  do  animal,  cujo  nome  e  número  de  CRMV

deverão constar da nota fiscal de venda.

§  2º  -  A  indicação  falsa  ou  inexata  de  profissional  responsável  implicará  a

inidoneidade do documento fiscal acobertador, para os fins desta lei,  sem prejuízo

das sanções penais cabíveis.

§ 3º -  O adquirente manterá em arquivo,  para exibição às autoridades fiscais  e

ambientais,  o  exemplar  original  do  documento  fiscal  acobertador  da  operação  de

saída de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 196 - Em relação às espécies exóticas não incluídas na lista não taxativa do

Anexo III desta lei, fica isonomicamente assegurado o mesmo tratamento dispensado

às espécies nele constantes.

Art.  197  -  Fica  autorizado  o  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento a editar resolução, ajustando as medidas dos diâmetros internos das

anilhas de identificação de que trata a Seção I do Capítulo VI desta lei.

Anexo I

Espécies brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo

simplificado de que trata o art. 54

*  -  O  Anexo  I,  contendo  a  relação  das  espécies  brasileiras  submetidas  a

licenciamento  de  criação,  uso  e  manejo  simplificado  de  que  trata  o  art.  54,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

Anexo II

Outras espécies brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo

simplificado de que trata o art. 54

* -  O Anexo II,  contendo a relação de outras  espécies  brasileiras  submetidas a
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licenciamento  de  criação,  uso  e  manejo  simplificado  de  que  trata  o  art.  54,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

Anexo III

Espécies exóticas submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo simplificado

de que trata o art. 54

*  -  O  Anexo  III,  contendo  a  relação  de  espécies  exóticas  submetidas  a

licenciamento  de  criação,  uso  e  manejo  simplificado  de  que  trata  o  art.  54,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

Anexo IV

Aves domésticas de livre criação e comercialização independentemente de licença do

Instituto Mineiro de Agropecuária, ressalvada a exigibilidade de licença CITES

*  -  O  Anexo  IV,  contendo  a  relação  de  aves  domésticas  de  livre  criação  e

comercialização independentemente de licença do Instituto Mineiro de Agropecuária,

ressalvada a exigibilidade de licença CITES, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 16.3.2012.

Anexo V

Espécies de aves brasileiras submetidas a licenciamento de criação, uso e manejo de

média complexidade de que trata o art. 56

* - O Anexo V, contendo a relação de espécies de aves brasileiras submetidas a

licenciamento de criação, uso e manejo de média complexidade de que trata o art. 56,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

Anexo VI

Diâmetro de anilhas

I – Passeriformes:

a) Grupo 1

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 1,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

b) Grupo 2

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 2,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

c) Grupo 3
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*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 3,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

d) Grupo 4

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 4,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

e) Grupo 5

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 5,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

f) Grupo 6

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 6,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

g) Grupo 7

*  -  O Anexo VI,  contendo o  diâmetro de anilhas  passeriformes do Grupo 7,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.3.2012.

h) Grupo 8, com anilha de diâmetro interno superior a 4,0 mm

* - O Anexo VI, contendo o diâmetro de anilhas passeriformes do Grupo 8, com

anilha de diâmetro interno superior a 4,0 mm, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 16.3.2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  Esta lei  tem por  objeto regular  a  ornitocultura no Estado de Minas

Gerais. A ornitocultura tem sido uma atividade que acompanha a humanidade desde

os seus primórdios. Há registros históricos de ornitocultura no antigo Egito, onde já se

praticava a incubação artificial e onde aves eram deificadas. Em todas as civilizações

que  nos  legaram  registros  históricos  há  referências  à  ornitocultura.  Até  a  própria

Bíblia lhe faz referências.

Do ponto de vista prático, a ornitocultura, entendida como atividade organizada de

reprodução de espécies de aves sob manejo controlado, tem dado à humanidade não

só a garantia da preservação de espécies, como também alimento e lazer.

Sob o prisma da segurança alimentar, segundo dados do United States Department
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of  Agriculture,  o  Brasil  é  o  maior  produtor  e  exportador  de  aves  desde  2004,

superando a meta de U$1.000.000.000,00 e o teto de 3.000.000 de toneladas de

carne de frango. O Estado de Minas Gerais pode ter uma participação maior nesse

mercado,  porque  tem  aptidões  naturais  para  isso.  Essas  estatísticas,  entretanto,

mencionam apenas uma ave e uma destinação.

Essa ave, a galinha doméstica, descende de uma espécie selvagem, o banquiva.

Não fosse a criação intensiva dessa espécie desde 3.200 A.C., a qual ainda existe em

estado selvagem, e o seu melhoramento genético, não só os exemplares selvagens

talvez já não existissem mais, como também não se teria a existência de raças que

alcançam seis quilos de peso. Ou seja, sem a criação teríamos, do ponto de vista

ambiental, a extinção, e, do ponto de vista de segurança alimentar, não teríamos uma

importante ferramente no combate à fome e à desnutrição, além do peso positivo na

balança comercial brasileira.

O mesmo fenômeno, acontecido com uma ave canora criada na Alemanha, tocou o

mundo.  Em  Sant  Andreasberg,  na  região  de  Harz,  o  canário  “roller”  tornou-se  o

principal  item de exportação de Harz.  Começando em 1860 com cerca  de  6.000

exemplares anuais,  após a  exposição de Leipzig a quantidade já era de 150.000

exemplares anuais e fomentou a proibição, em cerca de 1900, pelo governo alemão,

da exportação de fêmeas.  Esse fenômeno gerou o desenvolvimento da avicultura

(para a produção de ovos, empregados na alimentação dos canários), a criação de

fábricas de gaiolas, telas, laboratórios, fábricas de vitaminas, rações e suplementos,

etc. O canto do canário de Harz é muito diferente do seu ancestral e, para muitos

apreciadores, inigualável.

Atualmente  a  população ancestral  das Ilhas da Madeira,  de  Açores e  das  Ilhas

Canárias  é  estável  e  seu  “status”  de  conservação  é  classificado  como  pouco

preocupante.  Estimam-se entre 230.000 e 310.000 o número de aves da espécie

Serinus canaria nas ilhas de origem. Em ambiente doméstico, com diferentes cores,

formas, cantos e valores, presumem-se números na casa de centenas de milhões.

Em todas as aves criadas segundo as regras de mercado, o mesmo fenômeno se

nota. O peru dos Estados Unidos da América tem uma população selvagem de cerca

de 7.000.000 de indivíduos, seu “status” de conservação é entendido como pouco
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preocupante, mas o consumo esperado de perus nos Estados Unidos da América, no

ano de 2011, era de 248.000.000 de aves. Essa média de 250.000.000 a 300.000.000

de aves abatidas por ano tem se mantido desde a década de 1970. Um mercado na

casa de U$3.000.000.000,00.

A enumeração de casos poderia se estender muito. Há uma regra deduzida disso

tudo: sempre que uma espécie é criada pelo homem, sob manejo controlado e com

criteriosa seleção genética, os espécimes ancestrais deixam de ter valor ou interesse.

Sua caça, perseguição ou apanha praticamente deixam de existir.

Focando em uma espécie brasileira, criada já no Estado de Minas Gerais, toma-se

como exemplo, o curió. Segundo dados do próprio Ibama, havia no Brasil, em 2010,

535.195  criadores  do  curió,  cientificamente  hoje  classificado  como  Sporophila

angolensis. Cada fêmea pode produzir 12 fihotes por ano. Sua época útil de postura

é, em média, do 1º ao 4º ano de vida. Assim uma fêmea poderia produzir 48 filhotes

durante sua vida. Uma espécie que pode viver até 30 anos em ambiente doméstico.

Grosseiramente calculando, como a proporção de machos e fêmeas é praticamente

igual entre essa espécie e todos os machos têm uma fêmea que os gerou, o estoque

de fêmeas oficialmente presumível  poderia gerar aproximadamente 13.000.000 de

descendentes geneticamente melhorados. Se for verdadeira e acurada a estatística

de que o tráfico ilícito de espécimes determina a morte de dez espécimes para cada

obtido,  esses  13.000.000  de  descendentes  salvarão  a  vida  de  130.000.000  de

espécimes  selvagens.  Estimando-se  o  preço  de  um  filhote,  sem  canto  definido,

independentemente do sexo, em R$400,00,  somente essa espécie implicaria uma

matéria tributável de R$5.200.000.000, 00.

Isto significa que a ornitocultura no Estado de Minas Gerais pode gerar, desde que

fomentada pelo poder público, receitas tributáveis que até o presente momento não

foram aproveitadas. Toda esta riqueza é gerada sem prejuízo para a fauna silvestre.

Um  dos  pontos  cruciais  da  questão  esta  na  necessidade  do  melhoramento

genético.  O  Estado  de  Minas  Gerais  foi,  no  caso  do  gado  zebuíno,  pioneiro  em

melhoramento genético. Não foi apenas o gado em si, mas o esforço da iniciativa

privada que fez com que o gado do Estado revolucionasse a pecuária brasileira. Isto

tem se traduzido em inclusão social, renda e receitas públicas.
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Países como a Holanda, a Bélgica e a Inglaterra, criam intensivamente espécies

brasileiras, gerando para si a mesma riqueza que poderia ser do povo do Estado de

Minas Gerais e do Brasil.

Além disto, o incentivo à ornitofilia determinará a implantação, no Estado, de toda a

cadeia  de  suporte  à  atividade.  Desenvolvimento  de  rações,  concentrados,

suplementos,  medicamentos,  vitaminas,  etc.,  por  sua  vez  também  tributáveis,

também geradores de emprego e renda.

Paralelamente, os mecanismos desta lei, permitirão a geração de recursos efetivos

que poderão sem empregados pelo Estado, diretamente ou através de parcerias com

entidades do terceiro setor, na preservação do meio-ambiente e no fornecimento de

melhores condições de trabalho à própria Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado

de  Minas  Gerais,  sem  ter  o  Estado  que  empregar  preciosos  recursos  de  outras

fontes.

Não  interessa  ao  Estado  e  nem  ao  País  desprezar  o  potencial  econômico  e

preservacionista da ornitocultura. Se algo ou alguém obtém ganhos com a repressão

à atividade organizada nos termos desta lei,  certamente baseia  esses ganhos na

ilegalidade.  De  um  lado,  não  deve  o  Estado  renunciar  a  receitas  essenciais

garantidas pela Constituição Federal. De outro lado, o incentivo ao comércio ilícito dá-

se por simples geração de entraves à organização do setor.  A ornitocultura tem o

potencial para garantir a conservação das espécies, preservar os biomas do Estado

de  Minas  Gerais  sem  sacrificar  os  pequenos  e  médios  produtores  rurais,  gerar

empregos  formais,  atrair  investimentos,  desestimular  o  tráfico  ilícito,  gerar

exportações e, ainda, contribuir para o equilíbrio fiscal.

Por estas razões, esta lei surge como marco regulatório totalmente novo, para que

se instaure um ciclo virtuoso de conservação e desenvolvimento no Estado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.966/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Bairro Moreiras - ACPPRM -, com sede no Município de Carandaí.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Bairro Moreiras - ACPPRM -, com sede no Município de Carandaí.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Moreiras,

fundada em 7/12/87, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado, tendo sede na comunidade do Moreiras, na zona

rural de Carandaí. A Associação tem como finalidades: promover ações de geração

de renda; parcerias com outras entidades e o poder público, visando a melhorias na

saúde  dos  associados;  ações  de  proteção  às  famílias  e  ações  que  facilitem  a

comercialização dos produtos dos trabalhadores rurais do Moreiras.

A entidade cumpre as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Assim sendo, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.967/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional de Cipotânea

- ACHC -, com sede no Município de Cipotânea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e

Habitacional de Cipotânea – ACHC -, com sede no Município de Cipotânea.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação  Comunitária  e  Habitacional  de  Cipotânea  –  ACHC -,

fundada em 19/3/2006, é uma entidade civil de direito privado de caráter comunitário,

assistencial  e  habitacional.  Não  tem  fins  lucrativos  e  possui  duração  por  tempo
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indeterminado. Suas finalidades são as seguintes: lutar para melhorar as condições

de vida dos associados; promover a integração social e comunitária dos moradores

associados;  desenvolver  atividades  e  parcerias  com  as  autoridades  para  o

fortalecimento da agricultura familiar, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da entidade encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.968/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do Barranco, com

sede no Município de Bias Fortes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do

Barranco, com sede no Município de Bias Fortes.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Comunitária Unidos do Barranco, fundada em 27/11/89,

é uma entidade sem fins lucrativos com duração por tempo indeterminado e sede no

Município de Bias Fortes. Tem as seguintes finalidades: promover o desenvolvimento

comunitário através da realização de obras de melhoria em residências de pessoas

de baixa renda da própria comunidade;  combater  a fome e a pobreza através de

campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos e da orientação dos chefes de

família  e  filhos  maiores  no  encaminhamento  para  o  mercado  de  trabalho,  entre

outras.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.
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Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.969/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Escola  Família  Agrícola  de  Ervália  –

Aefae - com sede no Município de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola de

Ervália – Aefae -, com sede no Município de Ervália.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação Escola Família Agrícola de Ervália – Aefae - é pessoa

jurídica  de  caráter  comunitário  e  filantrópico.  De  caráter  social,  promocional,

educacional,  profissional,  desportivo  e  cultural,  realiza  e  pesquisa  atividades  de

assistência técnica  e extensão rural.  Com duração indeterminada,  a entidade tem

sede no Município de Ervália.  A Aefae tem como finalidades: oferecer educação e

formação gratuitas e de qualidade diferenciada, seguindo os princípios das escolas

famílias agrícolas e a pedagogia da alternância; integrar o ensino fundamental com a

orientação profissional na área de agropecuária, em nível técnico, e oferecer outros

cursos técnicos ou de qualificação básica, de acordo com as exigências da realidade

de Ervália e região.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.970/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de

Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares Feirantes de Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação  dos  Agricultores  Familiares  Feirantes  de  Turmalina,

fundada em 24/10/2006, é uma entidade sem fins lucrativos com duração por tempo

indeterminado  e  sede  no  Município  de  Turmalina.  Tem  as  seguintes  finalidades:

incentivar práticas de proteção ao meio ambiente; melhorar e valorizar as condições

de vida dos agricultores feirantes, respeitando sua cultura de trabalho; fomentar e

capacitar agricultores, estudantes e técnicos na área de agricultura, integrando-os no

mercado de trabalho.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.971/2012

Torna obrigatória  a  distribuição gratuita  de embalagens  ecologicamente  corretas

nos estabelecimentos comerciais do Estado; proíbe o uso de embalagens de plástico

e papel que não forem ecologicamente corretas; e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a distribuição ou venda de embalagens de plástico e papel

que não forem ecologicamente corretas.

Art. 2º – O disposto nesta lei aplica-se a produtos comercializados no atacado ou no
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varejo  em minimercados,  mercearias,  supermercados,  hipermercados  ou qualquer

estabelecimento comercial ou industrial com ou sem fim lucrativo.

Art. 3º – É obrigatória a distribuição de embalagens ecológicas derivadas de papel

oriundo  de  madeira  de  reflorestamento  ou  por  novas  técnicas  comprovadamente

sustentáveis.

Art.  4º  –  É  obrigatória  a  criação  de  sistemas  de  logística  reversa  para  as

embalagens  ecologicamente  corretas  distribuídas,  para  destinação  às  usinas  de

reciclagem ou compostagem.

Art.  5º  –  Os  estabelecimentos  listados  no  art.  2º  desta  lei  ficam  obrigados  a

providenciar guarda-volume, com sistemas de segurança e controle, para carrinhos

de feira, engradados e sacolas pertencentes aos seus clientes.

Art. 6º – É facultado aos estabelecimentos citados no art. 2º:

I – mediante cadastro prévio do cliente, promover o empréstimo de carrinhos de

supermercado, engradados ou embalagens ecológicas retornáveis (“ecobags”), por

período  pré-determinado,  para  o  transporte  dos  produtos  adquiridos  nos  locais

previstos nesta lei;

II – realizar cobrança monetária pelo empréstimo dos bens listados no inciso I deste

artigo;

III  – determinar o período para a devolução dos bens listados no inciso I  deste

artigo.

Art. 7º – Os estabelecimentos mencionados nesta lei, quando do fornecimento dos

bens  previstos  no  art.  5º,  ficam  obrigados  a  promover  a  sua  conservação  e

higienização.

Art.  8º  – Os consumidores que se beneficiarem dos termos previstos  no art.  6º

desta lei ficam obrigados a devolver os referidos bens, sob risco de punição.

Art. 9º – Os comerciantes deverão promover, individualmente ou através de suas

associações  representativas,  programas  e  campanhas  educativas  para  o  uso  de

embalagens  ecologicamente  corretas,  a  fim  de  promover  o  desenvolvimento

sustentável e preservar a vida no planeta.

Art. 10 – O Estado criará e implementará as políticas de logística reversa e deverá

disponibilizá-las aos estabelecimentos em até cento e oitenta dias após a vigência
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desta lei.

Art. 11 – O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a suspensão do alvará

de funcionamento do estabelecimento, pelo período mínimo de 48 (quarenta e oito)

horas, com agravamento progressivo na suspensão:

I – o aumento progressivo da suspensão será de mais 50% (cinquenta por cento)

na penalidade;

II – a terceira reincidência acarretará a cassação do alvará por trezentos e sessenta

e cinco dias.

Art. 12 – Caberá ao Poder Executivo fiscalizar e regulamentar esta lei.

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Liza Prado

Justificação: Atualmente, o Brasil é uma economia de destaque no mundo e vem

prosperando, balizando-se nos conceitos de um crescimento sustentável. A bandeira

do desenvolvimento acompanha o respeito ao meio ambiente, que traz aos brasileiros

o sentimento de responsabilidade para com o planeta em que vivemos.

O Estado de Minas Gerais é tradicionalmente precursor de relevantes e criativas

transformações, que hoje são práticas comuns em nosso país. Nossa Capital, Belo

Horizonte, é a primeira cidade do País a adotar as sacolas ecologicamente corretas.

Assim,  no  caminho  do  desenvolvimento  sustentável,  não  poderia  deixar  de  ser

diferente.

Em primeiro lugar, vem o respeito e o cumprimento da Constituição Federal, que em

seu art. 24, VI, VIII, §§ 1º, 2º e 3º torna cristalino o entendimento de compartilhar a

responsabilidade pela defesa ao meio ambiente entre União, Estados, Municípios e

todos os cidadãos.

Acontece  que  algumas  práticas,  muito  embora  usualmente  corretas,  devem ser

normatizadas e fiscalizadas pelo Estado.  Assim, é de suma importância a criação

deste instrumento, para que as pessoas físicas e jurídicas tenham cada vez mais a

clareza de sua responsabilidade social e ambiental para consigo mesmas e para com

o resto do mundo.

Para  a  preservação  do  meio  ambiente,  torna-se  urgente  a  adoção  de  novas
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posturas. O fim da distribuição de sacolas plásticas, derivadas de petróleo, um bem

finito, é fundamental para atingir o objetivo proposto. Eliminá-las, principalmente do

comércio, porém, exige alternativas, especialmente para não punir ou prejudicar os

consumidores.  Sendo  assim,  as  sacolas  plásticas  devem  ser  substituídas  por

embalagens ecologicamente corretas.

Este projeto de lei propõe a obrigatoriedade da adoção de embalagens resistentes

de papel oriundo de madeira de reflorestamento certificada, ou, ainda, provenientes

de novas técnicas comprovadamente sustentáveis.

A aprovação deste projeto irá contribuir para a preservação ambiental e, sobretudo,

para a preservação da vida no planeta. Para isso, conto com a colaboração dos pares

desta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.023/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.972/2012

Torna obrigatório que os mercados e supermercados e demais estabelecimentos

comerciais  disponham  os  produtos  “diet”  e  “light”  em  locais  separados  e  com

indicações visíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os mercados, supermercados e demais estabelecimentos comerciais que

comercializam alimentos no Estado de Minas Gerais  ficam obrigados a dispor  os

produtos “light” em local separados dos produtos “diet”.

Art. 2º - Os locais onde estiverem dispostos os produtos mencionados no art. 1º

deverão  conter  indicações  dos  produtos  em  letras  grandes  e  locais  totalmente

visíveis.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto visa obrigar os mercados e supermercados a dispor os

produtos “diet” e “light” em locais separados e com indicações visíveis.

Hoje há um grande numero de pessoas diabéticas, as quais  têm a alimentação
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diferenciada e balanceada, com baixas calorias e sem adição de açúcar.

Os produtos “light” sempre estão disponibilizados em mercados e supermercados

nas mesmas gôndolas dos produtos “diet”. A grande maioria dos diabéticos ou outros

consumidores tem dificuldade para distinguir os produtos.

É importante ressaltar que os produtos “light” não foram produzidos para diabéticos,

pois  quase todos contêm açúcar,  ainda que em quantidade reduzida,  o que pode

prejudicar o quadro clínico de um diabético que consuma tais produtos por engano.

Dessa forma, este projeto preserva os direitos dos diabéticos e consumidores de

terem informações claras sobre os produtos que vão consumir.

Conto com a cooperação dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto de

lei.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques

Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.839/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.973/2012

Obriga os estabelecimentos comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no Estado a

disponibilizar um aparelho de ar alveolar (etilômetro) a qualquer cliente que queira

usá-lo espontaneamente para avaliar se está em condições de dirigir.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no Estado,

como casas noturnas, boates, danceterias, casa de “shows”, bailões e congêneres,

ficam obrigados a disponibilizar um aparelho de ar alveolar (etilômetro) a qualquer

cliente que queira usá-lo espontaneamente para avaliar  se está em condições de

dirigir.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á sem condições de dirigir

o usuário do etilômetro que apresentar uma concentração de álcool igual ou superior

a 0,3mg (três décimos de miligrama) por litro de ar expelido dos pulmões.

Art. 2º - O resultado de cada teste realizado nos termos desta lei será impresso de

modo individual, acrescido das seguintes informações:

I  - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -  CNPJ - e

razão social do estabelecimento comercial onde for realizado;
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II - nome completo e RG do cliente avaliado;

III - data e hora de sua realização;

IV - nome completo e RG do operador ou responsável pelo aparelho utilizado.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Liza Prado

Justificação: A razão que nos leva a apresentar este projeto de lei é a necessidade

de evitar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas e seus consequentes efeitos

nocivos, principalmente quando se relacionam com a condução de veículos.

Em algumas circunstâncias, o Código de Trânsito Brasileiro já prevê a aplicação de

testes de alcoolemia em condutores de veículos automotores que aparentem sinais

de embriaguez. Na mesma linha, a Resolução do Contran nº 206, de 20/10/2006,

prevê  o  emprego  do  etilômetro  para  fins  de  fiscalização  de  trânsito.  A finalidade

desses  testes  é  identificar  condutores  de  veículos  automotores  que  estejam

embriagados para lhes cominar as punições cabíveis e coibir a repetição de infrações

da mesma natureza.

Entretanto,  a  realização  desses  testes  é  consideravelmente  dificultada  pelo

princípio de direito segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si

mesmo,  que desobriga  os  condutores de  veículos  automotores  de  fazer  qualquer

teste que permita avaliar se está sob influência de álcool.

Em tal contexto, propomos que todos os estabelecimentos comerciais que sirvam

bebidas  alcoólicas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  como  casas  noturnas,  boates,

danceterias, casa de shows, bailões e congêneres, fiquem obrigados a disponibilizar

um  aparelho  de  ar  alveolar  (etilômetro)  a  qualquer  cliente  que  queira  usá-lo

espontaneamente para avaliar se está em condições de dirigir.

O  objetivo  da  proposta  é  evitar  o  excesso  do  consumo de  bebidas  alcoólicas,

principalmente  antes  de  dirigir,  tendo  como  parâmetro  o  inciso  II  do  art.  1º  da

Resolução Contran nº 206, de 20/10/ 2006, que considera embriagada a pessoa que,

em teste com aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) , apresente concentração

de álcool igual ou superior a 0,3mg por litro de ar expelido dos pulmões.
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De acordo com nossa proposta, o resultado dos testes deve ser impresso de modo

individual, juntamente com:

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e razão

social do estabelecimento comercial onde for realizado;

- nome completo e RG do cliente avaliado;

- data e hora de sua realização;

- nome completo e RG do operador ou responsável pelo aparelho utilizado.

Ressaltamos que o cliente não será obrigado a realizar o teste, já que a ordem

jurídica pátria garante ao cidadão direito de não se autoincriminar.

De caráter educativo, a medida aqui propugnada se constitui em grande estímulo

para  que  o  consumidor  regule,  espontaneamente  e  de  forma  responsável,  sua

ingestão de bebidas alcoólicas.

Ademais,  a  obrigatória  disponibilização,  pelos  estabelecimentos  comerciais  que

sirvam bebidas alcoólicas, de um aparelho de ar alveolar (etilômetro) para qualquer

cliente que queira usá-lo espontaneamente carrega um notável poder de persuasão:

por  um  lado,  tal  medida  faz  supor  todas  a  sociedade  cobrando  maior

responsabilidade  dos  consumidores  de  bebidas  alcoólicas;  por  outro,  também

explicita o empenho do próprio estabelecimento comercial que serve a bebida em

contribuir para controlar o consumo excessivo de álcool.

Em  vista  do  exposto,  que  evidencia  os  benefícios  que  as  medidas  aqui

propugnadas podem trazer para a sociedade, pedimos às Sras. Deputadas e aos Srs.

Deputados o voto favorável a esta propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 2.974/2012

Dispõe sobre a implantação de pátios para a entrega voluntária de veículos em mau

estado de conservação e segurança no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado, por meio dos órgãos competentes, estabelecerá a implantação

de pátios  para  receber,  mediante  entrega  voluntária,  veículos  em mau estado de

conservação e segurança que se encontram em seu território.
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§ 1º - Compreendem-se por veículos em mau estado de conservação e segurança

aqueles com larga escala de avarias na lataria, mecânica, elétrica e pneus, que em

circulação em via pública colocam em risco a integridade física do condutor,  bem

como da população de forma geral.

§ 2º - Veículos abandonados em vias públicas por seus proprietários, estando em

um mesmo local  há mais de um ano,  comprovadamente,  por  meio de boletim de

ocorrência  policial,  deverão  ser  recolhidos  para  o  pátio  por  determinação  da

autoridade  de  trânsito  responsável  pela  região  onde  se  encontram  os  veículos

abandonados.

Art. 2º - A divulgação dos pátios para recebimento dos veículos será efetivada por

meio de campanhas publicitárias.

Art.  3º  -  O  Estado,  por  meio  do  órgão  competente,  ficará  responsável  pelo

recebimento e destinação final dos veículos entregues em cada pátio implantado para

esse fim.

Parágrafo único - Os veículos abandonados por seus proprietários, como disposto

no  §2º  do  art.  1º  desta  lei,  e  recolhidos  permanecerão  por  um  ano  após  o  seu

recebimento no pátio para que lhe seja dada a destinação como descrito neste artigo.

Art. 4º - Para a baixa voluntária do veículo, serão considerados quitados os débitos

fiscais,  multas de trânsito,  multas ambientais vinculadas ao veículo até a data de

aprovação desta lei.

Parágrafo único – Não se enquadram no “caput” deste artigo os veículos alienados

a alguma instituição financeira ou com reserva de domínio.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  em  cento  e  oitenta  dias,

apontando os órgãos e as unidades que serão responsáveis pela sua fiel execução e

indicando os locais e prazos de implantação de cada patio para o recebimento dos

veículos.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação  orçamentária  própria  e  convênios  firmados  entre  o  Poder  Executivo  e

iniciativa privada se necessário.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.
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Liza Prado

Justificação: Dar baixa no veículo significa fazer com que o automóvel deixe de

existir  no banco de dados do Detran. Quando ocorre a perda total do veículo em

razão de acidente, incêndio ou outras situações, como mau estado de conservação, é

preciso dar a baixa definitiva. Isso exige que o proprietário percorra uma verdadeira

maratona que vai tomar praticamente mais de um dia para este fim. Como podemos

verificar pela lista de obrigações inerentes a quem pretende regularizar a situação, o

cidadão  enfrenta  uma  série  de  exigências  e  deve  apresentar  uma  lista  de

documentos: cópia do RG; original do Certificado de Registro do Veículo; original do

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; em caso de acidente ou furto,

deverá  juntar  cópia  do  boletim  de  ocorrência;  requerimento  de  próprio  punho

solicitando a baixa do veículo; recorte da numeração do chassi.  Além disso, deve

dirigir-se ao pátio do Detran, no Setor de Vistoria, para apresentar o recorte com a

numeração  do  chassi.  O  Setor  de  Vistoria  fornecerá  um  laudo  que  comprova  o

depósito do chassi. Após, o proprietário deve retirar as placas do veículo e entregá-

las no Setor de Classificação de Placas. Se o veículo estiver alienado ou com reserva

de domínio, o interessado deverá juntar à documentação a carta de quitação original

(Instrumento de Liberação).

Quando o proprietário de veículo nestas condições não tem opções, em vista da

inspeção veicular, e muitos desses veículos que não têm condições de ser aprovados

por esta vistoria técnica, são abandonados em via pública, outros vão rodando até ser

flagrados por  um bloqueio  de fiscalização,ou ainda pior,  quando se envolvem em

algum tipo de acidente de trânsito. Daí a necessidade de motivar, por meio desta lei,

a retirada de circulação dos veículos nessas condições, bem como daqueles que,

abandonados, enfeiam e degradam as ruas das cidades de nosso Estado.

Conto  com o  apoio  dos nobres  pares  desta  Casa Legislativa  para  a  aprovação

deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.975/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais, restaurantes e
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praças de alimentação oferecerem assentos adaptados à população obesa ou com

necessidades especiais nos locais que especifica e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais,  praças  de  alimentação  de

“shoppings  centers”  ou  similares  e  refeitórios  de  empresas  privadas  e  de  órgãos

públicos no âmbito do Estado obrigados a adaptar, em porcentagem mínima, lugares

com cadeiras adequadas para atendimento às pessoas obesas ou com necessidades

especiais.

Parágrafo  único  –  As  unidades  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  são

lanchonetes,  restaurantes,  praças  de  alimentação  em  “shopping  centers”,  centros

comerciais e outros que ofereçam refeições e refeitórios de empresas regularmente

estabelecidos que tenham o comércio de refeição como sua atividade principal ou

ofereçam refeição a funcionários e servidores públicos.

Art. 2º - As organizações que comercializam refeições diversas ou as oferecem em

refeitório de empresas devem indicar o local com assento para atender o obeso.

Art. 3º - A responsabilidade da fiscalização e as penalidades serão regulamentadas

pelo  Poder  Executivo,  que  indicará  o  órgão  que  aplicará  a  punição  pelo  não

cumprimento  desta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias  contados  da  data  de  sua

publicação.

Art. 4º - Os estabelecimentos comerciais e empresas públicas e privadas terão o

prazo  de  trezentos  e  sessenta  dias  a  partir  da  regulamentação  desta  lei  para

promoverem as adequações necessárias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Liza Prado

Justificação: A obesidade tem sido objeto de estudo e pesquisa constante por ser

considerada  uma  patologia  crônica,  multifatorial,  caracterizada  pelo  acúmulo

excessivo de tecido adiposo no organismo. Apontada como um dos graves problemas

de saúde pública, é assunto constante de estudos no mundo todo. É fator de risco

para  outras  doenças  como  diabetes,  doenças  cardiovasculares,  hipertensão,

distúrbios  reprodutivos  em  mulheres,  alguns  tipos  de  câncer  e  problemas
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respiratórios. As estatísticas demonstram o que os especialistas já consideram como

uma epidemia: a alimentação desregrada e o sedentarismo podem levar o indivíduo

obeso a óbito, e isso é comprovado por estatísticas.

A obesidade constituti frequente causa de sofrimento, depressão e comportamentos

de  esquiva  social.  Os  obesos  não  conseguem  assentos  condizentes  com  sua

condição física, o que causa transtorno e prejudica a qualidade de vida. Pretende-se

com  a  edição  deste  projeto  de  lei  proporcionar  um  pouco  de  alívio  e  diminuir  o

constrangimento dessas pessoas,  aumentando a possibilidade de sua inclusão no

trabalho e outras perspectivas sociais.

Esta iniciativa contribuirá para facilitar a vida dos obesos que aspiram a participar

mais ativamente na sociedade, tanto no trabalho quanto na sua vida social, cultural e

de  lazer,  em  que  o  conforto  no  momento  da  alimentação  pode  ser  melhorado.

Algumas medidas em favor do obeso já estão sendo executadas, observadas, por

exemplo, no transporte coletivo, pelo governo estadual, mas são ainda insuficientes

para  o  pleno  convívio  na  sociedade.  Esta  ação  aumentará  a  clientela  nos

estabelecimentos comerciais de alimentação com a oferta desses assentos, assim

como a absorção de mão de obra, que necessita ser inserida no mercado de trabalho

de maneira digna e adequada. Muitas vezes por falta dessa adaptação as pessoas

acabam não sendo aproveitadas.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 375/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.976/2012

Dá denominação à escola estadual localizada no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Terezinha  Moreira  Marra  a  escola

estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na  Rua  José  Francisco  de

Santana, no Bairro Enéias Ferreira Aguiar, no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.
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Deiró Marra

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia a Sra. Terezinha Moreira Marra.

Nascida em junho de 1934, no distrito, hoje cidade de São Francisco dos Torrões,

no Estado de Minas Gerais, a homenageada mudou-se para Patrocínio no ano de

1957 e permaneceu até  sua morte  no  dia  2/4/94.  Teve seis  filhos:  Jorge Moreira

Marra, Hélio Camilo Marra, Renata Moreira Marra, Deiró Moreira Marra, João Marra

Junior, Pedro Marra Neto.

Foi uma verdadeira educadora, alicerçada nos valores cristãos, nos princípios de

retidão, verdade e honestidade,  ensinou a seus filhos o respeito,  a dignidade e a

honra. Acreditava que o verdadeiro homem devia mostrar o seu civismo e o amor pela

Pátria. Ensinava a seus filhos que um homem deve sempre perdoar e que o amor

está acima de tudo.

No bairro onde morava, era conselheira e sempre procurada pelas amigas para que

as orientasse quando havia alguma desavença familiar. Educadora nata, preocupava-

se imensamente com as crianças do bairro, trazia para sua casa, alimentava-as e

aproveitava  esses  momentos  para  corrigi-las  e  ensinar-lhes,  auxiliando  com  as

tarefas escolares e nas dificuldades de aprendizado.

Dona Terezinha deixou um legado: o amor, a lealdade, a honestidade e a verdade

estão acima de tudo. E é com esse legado que seus filhos cresceram na simplicidade,

porém no carinho por essa mulher guerreira, honesta que saiu de sua terra bem cedo

e teve Patrocínio como sua terra do coração.

É de suma importância ressaltar que em reunião promovida pelos representantes

do Bairro Enéias  Ferreira de Aguiar  foi  apresentado o desejo da comunidade em

denominar a escola estadual com o nome da Sra. Terezinha Moreira Marra, conforme

registrado em ata.

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.977/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abadia dos Dourados 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 Abadia dos

Dourados  imóvel  com  área  de  280,10m²  (duzentos  e  oitenta  vírgula  dez  metros

quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Praça Manoel Esteves dos Santos,

nesse Município, registrado sob o nr. 4.173 do Livro nr. 2 Registro Geral, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel.

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

funcionamento da sede do Poder Legislativo.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Deiró Marra

Justificação: A Câmara Municipal de Abadia dos Dourados funciona desde 1998 no

referido imóvel, que, entretanto, continua pertencendo ao Estado.

O  imóvel  encontra-se  em  estado  crítico,  necessitando  de  urgente  reforma.  Por

razões de ordem legal, o Município de Abadia dos Dourados encontra-se impedido de

proceder à reforma do imóvel, para buscar a melhoria na qualidade dos trabalhos e o

apoio às demandas da comunidade.

Nessas condições, é justo que o Município pleiteie que o imóvel lhe seja doado,

para que possa desempenhar satisfatoriamente as atividades do Poder Legislativo.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 860/2011 nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.978/2012

Dispõe  sobre  a  proibição  de  bebidas  alcoólicas  nos  locais  que especifica  e  dá
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outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em recinto público de uso coletivo, independentemente de sua natureza, no

qual os poderes públicos estadual e municipal detenham titularidades patrimoniais,

sejam responsáveis por sua administração ou patrocinem eventos que aí se realizem,

bem como em vias e logradouros públicos e similares, ficam proibidos a exposição,

mesmo promocional, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas.

§ 1º - Aplica-se a proibição a que se refere o “caput” deste artigo à pessoa que

portar  ou  transportar  bebida  alcoólica  de  forma  ostensiva,  mesmo  que  não  a

comercialize nem consuma.

§ 2º - Não se aplica o disposto neste artigo a recintos onde se realizem eventos

fechados.

Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  recinto  público,  além  dos

logradouros estaduais e municipais, os parques, as exposições, as festas, as feiras,

os congressos e outros em que haja participação de órgãos oficiais.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo, na regulamentação desta lei, estabelecer as

sanções,  administrativas  e  de  natureza  civil,  com  os  valores  das  multas  a  ser

impostas  aos  que  infringirem  o  disposto  no  art.  1º  desta  lei,  assim  como  a

responsabilidade por sua desobediência, determinando, em caso de reincidência, a

cassação da inscrição no cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 4º - Em caso de descumprimento do que estabelece o § 1º do art. 1º desta lei,

ficarão os responsáveis sujeitos às sanções de naturezas civil e criminal aplicáveis à

espécie.

Art. 5º - Em cumprimento ao princípio da publicidade, o Poder Executivo promoverá

ampla divulgação, por meio de campanhas educativas, nos meios de comunicação, e

por meio de avisos ostensivos, em todos os locais definidos nesta lei, das regras nela

contidas e de sua regulamentação.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações próprias consignadas no Orçamento e suplementadas, se necessário.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: É sabido que o consumo de bebidas alcoólicas é causa pacífica de

grande número de acidentes automobilísticos e crimes violentos. Seus efeitos não

são só nocivos  para  quem as  consome;  tornam-se arma verdadeiramente  letal  a

destruir o organismo dos jovens.

Diferentemente  do  tabaco,  que  traz  malefícios  para  quem  fuma e  convive  com

fumantes, em ambientes fechados, a bebida alcoólica não apenas causa problemas à

saúde, mas também os de caráter comportamental.

O intuito deste projeto de lei é coibir o consumo de bebidas alcoólicas em locais sob

a responsabilidade de órgãos governamentais, como forma de minimizar os efeitos do

vício.

Ante o exposto, conto com o apoio dos ilustres parlamentares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.979/2012

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Ajuda ao Menor - Casa Lar

Peniel - CAMCLP -, com sede no Município de Baependi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro de Ajuda ao Menor

- Casa Lar Peniel - CAMCLP -, com sede no Município de Baependi.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Centro de Ajuda ao Menor – Casa Lar Peniel – CAMCLP –, com sede no Município de

Baependi, que está em pleno funcionamento desde sua fundação e é uma sociedade

civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade a assistência a crianças órfãs, visando a promoção
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e resgate dos valores humanos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.652/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município.

Nº 2.653/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ibiaí pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 2.654/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itacambira  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município.

Nº 2.655/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 2.656/2012, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Lontra  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município.

Nº 2.657/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com a  comunidade de Santana  do Paraíso  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.658/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Pedras de Maria da Cruz pelos 20 anos de

emancipação desse Município.

Nº 2.659/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Luzia  pelos  156  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.660/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  José  da  Lapa  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.661/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Matias  Cardoso  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.662/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  elaborar  estudo referente  à

perda salarial de parte de Diretores de Escolas, tendo em vista a Lei nº 18.975, de

29/6/2010, e para avaliar a possibilidade de equiparação salarial desses servidores,

independentemente do número de alunos das escolas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.663/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Icaraí  de  Minas  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 2.664/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelos 20 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.665/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Mariana pelos 301 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.666/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Leopoldina pelos 158 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.667/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Urucuia pelos 20 anos de emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  2.668/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Copasa-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  realizada  revisão  dos  valores

cobrados por essa empresa da população de Além Paraíba no mês de fevereiro. (- À
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Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.669/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça pedido de informações sobre a viabilidade de instalação, no fórum

da Comarca da  Capital,  de  espaço destinado às crianças que serão ouvidas  em

audiências  ou  que  estejam acompanhando os responsáveis  legais.  (-  À  Mesa da

Assembleia.)

Nº 2.670/2012, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a empresa Neurotec pelo empenho, comprometimento e êxito

na tarefa de transformar conhecimento em novas tecnologias em benefício da saúde

humana. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.671/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Presidência da Fundação João Pinheiro pelo 20º aniversário da

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho.

Nº  2.672/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de providências para a realização de levantamento

das terras devolutas no Estado, inclusive das existentes no Município de Salto da

Divisa.

Nº  2.673/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a realização de

auditoria externa, por entidade independente, sobre os dados relativos à segurança

pública produzidos no âmbito da Secretaria de Defesa Social, nos últimos cinco anos,

inclusive sobre inquéritos e termos de ocorrência e autuação e especialmente sobre

os autos de prisão em flagrante delito.

Nº  2.674/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

revisadas  e  readequadas  as  metas  de  desempenho  previstas  nos  acordos  de

resultados  entre  o  governo  e  as  organizações  policiais,  considerando-se  que  a

suposta  exigência  de  metas  muito  rígidas  para  essas  organizações  estaria

pressionando  os  policiais  da  área  operacional  e  favorecendo  irregularidades  nos

registros de eventos de defesa social.

Nº  2.675/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária e à Presidência do Incra

pedido de providências para a agilização do assentamento das famílias sem terra

acampadas no Município de Salto da Divisa.

Nº  2.676/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de providências para que se agilize o processo de

regularização territorial do Quilombo Manzo Ngunzo e para que se passe a utilizar o

conceito de "território" dessa comunidade ancestral e tradicional, em vez de "terra".

Nº  2.677/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar  pedido de providências

com  vistas  à  destinação  de  duas  ambulâncias  para  o  Corpo  de  Bombeiros  de

Uberlândia.

Nº  2.678/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria do Sistema Penitenciário, ao Juízo e à Promotoria da

Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem pedido de providências para

a  averiguação  de  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  formuladas  por

detentos do Complexo Penitenciário Nelson Hungria que se encontram em greve de

fome.

Nº  2.679/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência do Conselho Nacional de Justiça cópia do trecho das

notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa Comissão que contém as palavras

do Presidente sobre a conduta da Corregedoria do Tribunal de Justiça no caso do

magistrado Adriano de Mesquita Carneiro, denunciado pela prática de irregularidades

em varas de tóxicos de Belo Horizonte; e pedido de providências para a averiguação

dessa conduta.

Nº  2.680/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria Educacional da Ouvidoria-Geral do Estado e à Secretaria

de Educação cópia do trecho das notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa

Comissão que contém a fala do Sr. Vandir Paulino Pereira, bem como de documentos

recebidos nessa reunião; e pedido de providências para a apuração de denúncias de

irregularidades no ato que dispensou o referido declarante da função de Vice-Diretor

da  Escola  Estadual  Diretora  Maria  Manso;  na  nomeação  da  atual  direção  dessa
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unidade  escolar  e  na  negativa  de  fornecimento  de  documentos  e  certidões  à

comunidade escolar por parte da Secretaria da mesma Escola.

Nº 2.681/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a elaboração de relatório

técnico sobre a Bacia do Rio Itabirito, apontando as causas das enchentes que vêm

atingindo o Município de Itabirito e as medidas que poderiam preveni-las.

Nº 2.682/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para

realizar estudos com vistas à criação do Parque Natural Municipal da Pampulha e do

Museu da Água e do Meio Ambiente - MAM -, a ser implantado no interior  dessa

unidade de conservação.

Nº 2.683/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  IEF  pedido  de  providências  para  agilizar  a  análise  do  Processo  nº  172/09,

referente à criação da Reserva Particular de Patrimônio Natural Campos Joviano, no

Município de Delfim Moreira.

Nº 2.684/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com a  equipe  da  ONG Vivacão pelo  sexto  aniversário  de  sua

fundação.

Nº 2.685/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para a recuperação do Município

de Itabirito, seriamente atingido pelas chuvas de dezembro de 2011 e janeiro de 2012,

e a execução de obras de engenharia que previnam novos desastres.

Nº 2.686/2012, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido de providências para que proceda à retirada imediata das ações

propostas pela empresa contra o Sindieletro,  bem como contra o coordenador  do

referido Sindicato, por opiniões que foram expressas em audiência pública realizada

por esta Comissão.

Nº 2.687/2012, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  das  comunidades  do

Município de São João do Paraíso para a atuação efetiva da Polícia Militar de Meio

Ambiente  a fim  de evitar  o  desmatamento  pelas  empresas  de reflorestamento  na



920
____________________________________________________________________________

região.

Nº 2.688/2012, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público pedido de providências para que investigue denúncias de que a

empresa  Menegueti,  localizada  no  Município  de  Novo  Horizonte,  tem  obrigado

agricultores  familiares a assinar  documentação facilitando à empresa o plantio  de

eucalipto em suas terras.

Nº 2.689/2012, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

ao DER-MG pedido de providências para a realização de vistoria na Rodovia MG-10

com  o  objetivo  de  averiguar  a  existência  de  danos  ao  meio  ambiente  e  à

pavimentação  asfáltica,  em  decorrência  do  intenso  tráfego  de  caminhões  que

transportam minério de ferro e outros bens minerais, especialmente nas proximidades

do Município de Conceição do Mato Dentro.

Nº  2.690/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  PMMG  pedido  de  providências  para  coibir  o  uso  de  "crack"  nas

imediações da Escola Estadual Santo Afonso, no Bairro Cachoeirinha, nesta Capital.

Nº  2.691/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil pedido de providências para a designação adicional de

um Delegado de Polícia e de Agentes de Polícia para a Comarca de Esmeraldas.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, da Deputada Rosângela Reis, dos Deputados Carlin Moura, Celinho do

Sinttrocel e outros e dos Deputados Vanderlei Miranda e outros, Fred Costa, Doutor

Viana e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Minas e

Energia, de Assuntos Municipais (2), de Educação, de Transporte, do Trabalho, de

Esporte, de Meio Ambiente (2), de Segurança Pública, de Defesa do Consumidor, de

Turismo e de Saúde e do Deputado Bonifácio Mourão.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve. Quero apenas informar

que amanhã termina o prazo para a análise na Comissão de Fiscalização Financeira

das contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2010. Informo a V.
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Exa.  que  protocolamos  e  também  protocolaremos  junto  à  Mesa  um  projeto  de

resolução  rejeitando  as  contas  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  no

exercício de 2010 -  aliás,  foi  por  esse motivo que solicitei  a  palavra pela ordem.

Fazemos isso com base em quatro pontos. Há muito denunciamos que o governo não

vem cumprindo... Agora, felizmente, o corpo técnico e o Tribunal de Contas, por meio

do Ministério Público, ou, melhor dizendo, o Ministério Público do Tribunal de Contas

do Estado passou a fazer uma análise mais rigorosa do comportamento do governo

do Estado. Como há muito vínhamos denunciando, o governo não cumpriu as suas

contas naqueles objetivos essenciais. Como o tempo é curto, apenas faço conhecer

quais. No caso da saúde, estas são as palavras do Ministério Público do Tribunal de

Contas: “Concluímos, então, que, excluídas do cômputo das aplicações as despesas

com assistência à saúde cujo acesso é restrito à clientela fechada - PMMG, Ipsemg e

IPSM -, aquelas custeadas por fontes de recursos da Copasa, bem como os recursos

inscritos  em Restos a Pagar não processados, o percentual  apurado no exercício

financeiro  passa a  ser  de  7,81%”.  E continua,  portanto,  bastante  longe  dos  12%

obrigatórios constitucionalmente. No caso da educação - aliás, os professores, mais

uma vez, estão em greve -, o Tribunal de Contas diz também que “o Estado de Minas

Gerais  computa  os  gastos  com  inativos  como  despesas  com  a  educação,

considerando-as no cálculo mínimo constitucional de 25%. Nas contas de 2010, os

valores registrados na função previdência social atingiram R$1.957.975.561,72, como

demonstrou o corpo técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais, 7,49% da receita

líquida  de  impostos  e  transferências.  Expurgados  os  gastos  com  benefícios

previdenciários, as despesas com educação alcançariam apenas 19,79%”, conforme

cálculo do corpo técnico do Tribunal de Contas. Sr. Presidente, ainda em relação às

contas  do  Estado.  Os  gastos  não  autorizados  com  a  Cemig  também  tiveram  a

rejeição do corpo técnico do Tribunal  de Contas. O aporte de capital excedeu em

62,4%  a  autorização  legislativa.  O  investimento  da  Cemig  excedeu  em  62,4% a

autorização legislativa. Esses gastos excedentes foram realizados sem a aprovação

desta Casa Legislativa. Por fim, Sr. Presidente, os convênios realizados em 2010 são

também frutos de análise do TSE. Em 2010, a elevação dos repasses foi superior a

96% em relação a 2007 e 270% em relação a 2009, época da campanha eleitoral do
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Governador Anastasia, com repasse de convênios a Municípios, os quais, cansamos

de denunciar,  realizados onde o Governador  tinha pretensão de obter mais votos.

Então, são esses quatro itens. A educação pública não atingiu os 25%, foi menos que

isso;  a  saúde  atingiu  7,8%,  e  não,  os  12%;  a  Cemig  gastou  sem  autorização

legislativa,  e há a questão dos  convênios.  Isso  nos  faz comunicar  a  V.  Exa.  que

entramos com pedido de rejeição das contas do governo Anastasia e Aécio Neves,

que, nesse período, teve três meses de governo, em 2010. Apresento a V. Exa. as

razões do nosso pedido, não apenas minhas, mas também em nome do PT, de toda a

sua Bancada e do PMDB, por meio do Líder Deputado Sávio Souza Cruz. As razões

são muito simples. Elas são postas não apenas pela análise da equipe técnica da

Oposição nesta Casa, mas também realizadas com a análise do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais. Evidentemente, teremos mais tempo para debater sobre

esse assunto, mas comunico a V. Exa., nesta questão de ordem, as razões que nos

levam a pedir a rejeição das contas do governo Aécio-Anastasia em 2010.

O  Deputado  João  Leite  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Nós  da  base  de  governo

estamos impressionados com o desespero da Oposição nesta Casa. Em minha outra

carreira, eu me acostumei a presenciar o desespero. Quem não conseguia vencer

uma disputa em campo procurava levar a disputa para o tapetão, para fora do campo.

Isso é desespero. Torcem para a Cidade Administrativa cair. Agora torcem também

para o Mineirão cair. Mas nada vai cair, tudo vai continuar no lugar em Minas Gerais.

O que mais impressiona é que o PMDB e o PT foram ao Tribunal de Contas solicitar

que o gasto da Copasa com saneamento fosse contado para efeito de gastos com a

saúde. E o PMDB e o PT estão abraçadinhos aqui. O Deputado Sávio Souza Cruz,

que assina esse projeto de resolução, essa busca ao “tapetão”, era o Líder daquele

governo,  junto  com  o  Deputado  Rogério  Correia.  Agora  eles  querem  “levar  ao

tapetão” o governo da nossa base - não só do PSDB, mas de vários partidos que aqui

estão e que venceram as eleições nas ruas, no 1º turno. Eles se esquecem que, no

ano de eleição, o governo só liberou recursos para os Municípios; não fez como o

governo  do  PT  e  do  PMDB,  que  estão  desesperados,  lá  em  cima,  trocando

Lideranças. Está uma confusão. Não é como esse governo que libera recursos para

ONGs. Há uma farra de ONGs. Hoje mesmo, assim como o Deputado Duarte Bechir,
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também tive a oportunidade de apresentar requerimentos às comissões para ouvir

aqui Prefeitos do PT. Esta semana, o Ministério Público de São Paulo denunciou sete

empresas de alimentação escolar, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Houve fraude

na alimentação escolar, na alimentação de crianças. O Deputado Bosco, Presidente

da Comissão de Educação da Assembleia,  está aqui  e  deve  estar  atento a isso,

porque estão tirando a alimentação das crianças. O Deputado Luiz Henrique sabe

que, às vezes, o único alimento que essas crianças têm é o da escola. A alimentação

está de baixa qualidade porque estão desviando dinheiro da alimentação escolar. E

então, na apuração feita pelo Ministério Público de São Paulo, estão contados vários

Municípios.  Hoje o Deputado Duarte Bechir  solicitou ao Ministério  Público de São

Paulo que mostre os Municípios que fraudaram a alimentação escolar. Os recursos

foram para os Municípios. Interessante é que toda hora fala-se em greve. Outro dia, o

Governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, mandou um recado para o Ministro

Mercadante, para que ele pague o piso. Ele pagará muito bem aos professores, mas

o governo federal precisa mandar o dinheiro; precisa fazer a lei e mandar o dinheiro

para os Estados. Estamos percebendo agora uma movimentação da Presidenta, que

baixará vários impostos. Estados e Municípios que se segurem, pois eles fazem a

maior graça com o que é repartido com os Estados e com os Municípios, mas com o

que é somente para eles, não mexem. Por fim, gostaria de dizer que os investimentos

feitos pelo Estado vêm para esta Casa. Minas Gerais não tem medidas provisórias.

Estamos vendo a farra dessas medidas do PT e do PMDB em Brasília. É uma festa.

Toda  hora  vem  uma  medida  provisória.  Fiquei  impressionado,  outro  dia,  quando

alguém disse que a lei de Minas Gerais não vale porque há uma portaria do governo

do  PT em Brasília  que é  maior  que a  lei  em  Minas.  Isso  é  um  escândalo!  Eles

acostumaram-se  a  nos  tratar  dessa  maneira.  Podemos  saber  o  investimento  da

Cemig, mas o do governo federal, não, pois tudo é feito por medida provisória. Ora,

Deputados e Deputadas, alguns anos depois, fui da Oposição nesta Casa e ouvi aqui

o PMDB e o PT pedirem para contar o dinheiro da Copasa, e agora vêm com essa

desfaçatez pedir  para que...  Sr.  Presidente,  o Deputado Rogério  Correia  está  tão

nervoso que está atrapalhando a minha conclusão.

O Sr. Presidente - Conclua porque o tempo já está esgotado.
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O Deputado João Leite - Quero concluir, mas os Deputados Sávio Souza Cruz e

Rogério  Correia,  que  eram  os  Líderes  do  governo  do  PT  e  do  PMDB,  ficam

nervosos...

O Sr.  Presidente -  Existem inúmeros Deputados inscritos,  Deputado João Leite.

Peço-lhe para terminar.

O Deputado João Leite – Concluirei. Então acontece agora justamente o contrário.

Minas  continuará  onde  está;  a  base  do  governo  ficará  firme  na  Assembleia

Legislativa. Vencemos no campo, e não adianta ir agora para o “tapetão”. A vitória

foi...

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público que

nos assiste pela TV Assembleia, funcionários desta Casa. Colega Rogério Correia,

poderei  conceder-lhe  um  aparte  posteriormente.  Inicialmente,  registro  que  hoje

chegará a Minas Gerais o nosso Governador,  vindo de uma missão na Europa e

anunciando  investimentos  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  no

Norte de Minas. Sabemos que a Case New Holland irá implantar uma indústria em

Montes Claros, cujo investimento de 600 milhões de reais irá gerar 2.700 empregos.

Isso só foi possível graças à visão política do nosso ex-Governador Aécio Neves, que

em 2003 focou no Jequitinhonha, no Mucuri e no Norte de Minas as ações políticas

do seu governo. O Prof. Anastasia deu sequência e hoje estamos colhendo esse fruto

do grande investimento  que acabei  de  anunciar;  além da Alpargatas,  que já  está

instalada em Montes Claros, com investimento de 177 milhões de reais, que vai gerar

2.250 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos.

Portanto, o Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri têm muito que comemorar

com  o  governo  do  Anastasia  e  do  ex-Governador  Aécio  Neves.  Temos  que

comemorar também a nova fronteira mineral. Sabemos que naquele espaço territorial

se encontra mais da metade da reserva de minério de ferro de Minas Gerais. Neste

ano e no ano que vem, serão investidos mais de 7 bilhões de reais no Norte e no

Jequitinhonha  para  exploração  do  nosso  minério  de  ferro.  Esta  Casa  tem  que

participar ativamente disso, lutando pelo modal ferroviário. Devemos aproveitar desse
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bom momento que Minas Gerais vive para cobrar das empresas, do próprio governo

federal  e do governo do Estado investimentos em infraestrutura ferroviária.  Isso é

muito importante e temos que dar a nossa colaboração.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Obrigado. V. Exa. traz uma informação

de  suma  importância.  O  governo  de  Minas  retorna  da  sua  missão  internacional

trazendo bons dividendos a favor da população mineira. Estamos muito preocupados

com isso,  e caso Minas Gerais  acompanhe o ritmo do Brasil  -  dados estatísticos

mostraram que o PIB mineiro e nacional do ano passado foram aquém do esperado -,

vale refletir sobre a necessidade de uma pactuação melhor para que Minas Gerais

possa revigorar-se nesse processo. Por  meio de investimentos de  boas parcerias

público-privadas,  vamos  conseguir  gerar  mais  empregos  e  renda  para  a  nossa

população.

O Governador Anastasia e sua equipe trazem boas notícias, que evidentemente

serão concretizadas. Esperamos que o governo continue nesse caminho,  que tem

apresentado  resultados  extremamente  positivos.  E  V.  Exa.,  como  Deputado

preocupado com sua região e defendendo os interesses dela, faz esse trabalho de

forma extremamente eficiente. Tive oportunidade de conversar com V. Exa. e com o

Senador  Aécio  Neves  na  última  reunião,  e  V.  Exa.  relatou  ao  Senador  a  sua

preocupação para com a região do Norte de Minas,  que precisa de uma atenção

especial do governo de Minas. Essa região tem V. Exa. como paladino dessa causa.

Obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. No ano

passado, aprovamos nesta Casa um importante projeto, que foi a criação do Dia dos

Gerais. Eu, ao usar esta tribuna para defender esse importante projeto, sempre me

lembrava do nosso Senador Aécio Neves porque, até 2003, o Norte de Minas tinha

um projeto separatista. A partir dessa data, passou a ter o projeto de integração das

Minas com os Gerais. Obrigado por seu aparte.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Meu caro Deputado, neste momento não

poderia deixar de compartilhar com V. Exa. e com o povo do Norte de Minas desse

momento importante para a sua região. Este momento, meu caro Deputado, marca

uma nova época em que temos a plena convicção de que não seremos roubados
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relativamente àquilo que está previamente definido para Montes Claros. V. Exa. e os

demais pares podem, por esquecimento, perguntar: “Não sermos roubados como, em

que circunstâncias?”. Coloquemos a cabeça para funcionar, nobre Deputado. A Fiat

foi embora para que cidade? Para Pernambuco, embora estivesse definido que viria

para Betim. O polo acrílico foi  embora para onde? Para a Bahia, em que pese à

previsão de sua implantação em Ibirité e Betim. Hoje V. Exa. nos informa que a New

Holland irá para lá. Dessa forma não precisaremos que o Senador Aécio Neves faça o

que fez anteriormente, quando entrou com uma emenda à lei feita pelo Presidente

Lula para tomar a Fiat de Minas Gerais. Ele deu àquela lei uma emenda que estendia

a área da Sudene em Minas Gerais, por meio da qual Minas Gerais também poderia

implantar empresas. O que fez o governo federal? O governo federal a vetou fazendo

com que perdêssemos a extensão dos benefícios dessa lei do Presidente Lula para

nos tirar a Fiat. Assim, fomos derrotados no Congresso.

Hoje, quarta-feira, dia 14 de março, V. Exa. chega a esta Casa e diz que Montes

Claros comemorará a chegada da New Holland. Convém, caro Deputado, ficarmos

atentos aos falsos mineiros, mineiros que nasceram aqui,  mas em cujos corações

Minas não nasceu, que estão trabalhando na surdina para tirar de nosso Estado os

empregos, para tirar de Minas os investimentos, para tirar o crescimento de nossa

economia.  Sabe  para  que  fazem  isso,  Deputado?  Para  posteriormente  poderem

afirmar que nosso crescimento econômico não foi  satisfatório.  Eles  nos roubam e

levam o que é nosso para outros Estados, a fim de poderem fazer o discurso de que

Minas Gerais poderia ter realizado mais investimentos e produzido mais empregos.

É uma lei perversa, essa tática adotada pela Oposição de Minas Gerais no governo

federal é uma tática de guerrilha. Digo a V. Exa. que é uma tática de guerrilha porque

as pessoas que estão acuadas por terem feito algo errado começam a disparar a

esmo, sem saber em quem acertar. Quanto mais acuados estão, quanto mais errado

fazem, mais tentam agredir, falar mal e denegrir a imagem dos outros, isso porque as

suas próprias imagens já estão sendo desconstruídas. Veja o quanto nosso Senador

é atacado nesta Casa. Observem que realizam audiências públicas para tratar de

certos assuntos que não são prioritários. A Oposição, que esperamos seja construtiva

e corajosa, poderia ir a Brasília solicitar de seu governo aquilo de que precisamos. Fui
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a Monlevade na semana passada. Estive em Alvinópolis. Em minha chegada, fiquei

na Rodovia 381, à noite, por mais de duas horas, sujeito a risco iminente. Pessoas

estão morrendo, no entanto a Oposição quer saber porque a janela caiu, meu nobre

Deputado; a Oposição quer saber porque a Falabella fez uma propaganda para o

governo. A Oposição, meu nobre Deputado, quer saber de coisas que não crescem

em Minas Gerais. Aquilo que cresce aqui eles tiram, roubam-nos. Porém, nesta Casa

toda hora aparece uma mariposa para tocar assuntos que não são do interesse de

Minas Gerais. É hora de a vergonha bater a nossa porta. É hora de sermos homens

suficientes para respondermos pelas questões mais urgentes de Minas Gerais. Temos

de ser corajosos e não ficarmos atirando a esmo. A imagem de um homem público é

construída com trabalho, é construída no seu longo período de existência, e não será

com  essa  ação  covarde  que  irão  diminuir  a  imagem  do  governo  de  Minas,

especialmente a do Senador Aécio Neves. A reputação é construída com trabalho, e

não com falta de trabalho. Isso é o que sinto por parte de alguns membros desta

Casa. Quando falo dessa forma, os Deputados da Oposição sabem de quem estou

falando.  Existem  dois  números,  meu  caro  Deputado,  que  se  somados  ou

multiplicados, o resultado será o mesmo. Se V. Exa. somar dois mais dois obterá

quatro; se multiplicar dois por dois também obterá quatro. Os resultados são iguais

nos dois casos. Não se esqueçam do número dois, pois tanto faz somá-lo, quanto

multiplicá-lo.

O Deputado Luiz Henrique* - Deputado Bechir, já estou concluindo, a palavra está...

O Deputado Paulo Guedes* -  O aparte é de 3 minutos, ele já falou durante 10

minutos.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A palavra está com o Deputado Luiz

Henrique.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  -  Posso concluir? Obrigado. Então, meu

caro  Deputado,  o  resultado  de  dois  mais  dois  são  quatro  e  de  dois  vezes  dois

também são quatro. A Oposição sabe de quem estamos falando. A Oposição sabe

que há, nesta Casa, um grupo que realmente quer ajudar e outro grupo que quer

atrapalhar. Há um grupo da Oposição desta Casa que é responsável por isso. Há um

grupo que faz por Minas Gerais, mas tem sofrido conosco os piores momentos do
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Estado.

Onde está o recurso para auxiliar  a Zona da Mata em relação ao problema da

chuva? Temos duas Oposições: uma ética, responsável, e outra covarde, que age na

madrugada,  com falsificação e  desconstrução de imagens.  Não aceitaremos isso,

meu nobre Deputado José Henrique, e digo isso em viva voz. Não o aceitaremos pelo

seguinte  motivo:  até  o  momento,  esta  Casa  e  o  Plenário  têm  tolerado  muitas

situações em que alguns elementos do Parlamento, em sua prática cotidiana, têm

deixado  a  desejar.  Muitas  vezes  trabalhamos  juntos  por  este  Estado,  mas  se  o

caminho da Oposição for tentar desconstruir imagens de pessoas públicas de Minas

Gerais, teremos de repensar a conduta nesta Casa.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço o aparte, Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Para terminar..

O Deputado Paulo Guedes* -  Deputado Duarte Bechir,  já está ficando chato.  O

senhor tomou o tempo inteiro do rapaz. O aparte deve ser feito em 3 minutos, V. Exa.

já falou 12 minutos e está acabando o tempo dele. Há muita gente ainda para falar.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que o orador não pode ser interrompido. A

palavra está com o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Deputado Duarte, conclua, por gentileza.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Serei  breve.  Montes  Claros  está  de

parabéns. A New Holland vai para lá e isso gerará empregos. Mas fiquem atentos,

porque eles podem tirá-la do Norte para levá-la para outro Estado, como já fizeram.

Parabéns!

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço o aparte do Deputado Duarte Bechir. Antes

de passar a palavra ao Deputado Mourão, gostaria de pedir o apoio desta Casa para

uma emenda que apresentei ontem ao importante Projeto nº 2.745, do Executivo, que

cria a carreira de médico, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e no âmbito

da Secretaria de Planejamento e Gestão. O projeto foi por mim complementado, por

meio de uma emenda que inclui o cirurgião-dentista. Deputado Bosco, sabemos que

a  boca  faz  parte  do  primeiro  segmento  do  tubo  digestivo,  e  o  dentista  é  uma

especialidade  médica.  Deputado  Mourão,  junto  a  isso  está  unida  toda  a  classe

odontológica, o Sindicato, o CRO, a ABO, apoiando este projeto. Portanto, peço o
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apoio de todos a esta importante causa: a criação da carreira do cirurgião-dentista no

âmbito do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiramente, parabenizo o Deputado

Luiz Henrique, nosso parceiro, que conhece, como a gente, as questões do Norte e

região. Quero repudiar, Deputado Luiz Henrique, a fala agressiva do Deputado Duarte

Bechir e a forma como ele trata a Oposição nesta Casa. Só falta ele vir armado de

metralhadora.  Ele  usou  palavras  chulas,  de  baixo  calão  e  inverídicas.  Aliás,  Sr.

Presidente,  quero registrar  o art.  164, porque a Oposição foi destratada de forma

vergonhosa.  Este  Plenário  não  pode  aceitar  isso,  e  a  Presidência  tem  de  nos

conceder a palavra para fazermos a defesa.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair  Nogueira*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas.

Nesta tarde cumprimento todos os membros da Sociedade Mineira de Nefrologia,

presidida pelo nosso querido amigo Dr. Ricardo Furtado de Carvalho.

Na  última  quinta-feira,  data  muito  importante  para  a  saúde  humana,  foi

comemorado o Dia Internacional do Rim. Tal data é comemorada sempre na segunda

quinta-feira de março e nos pede um momento de reflexão sobre a nossa saúde.

Estima-se que uma entre 10 pessoas sofre com alguma doença relacionada à saúde

dos rins em maior ou menor grau. De acordo com a Sociedade Mineira de Nefrologia,

indivíduos que sofrem de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, idosos e

pessoas com histórico familiar de disfunção renal devem redobrar os cuidados com a

saúde. E as dicas dadas por nefrologistas de todo o Brasil  servem para todas as

pessoas, afinal de contas a saúde é o maior bem que possuímos. E, quando falamos

de saúde, é importante batermos na tecla da prevenção. Atividades físicas regulares,

alimentação saudável, combate ao excesso de peso, à obesidade e ao tabagismo são

fundamentais  para  evitar  o  surgimento  de  doenças  renais.  Visitar  o  médico

regularmente e se submeter a exames de urina simples para verificar os níveis de

creatinina, uma substância presente no sangue, também são fundamentais para a

prevenção.  Esse  exame  fornece  os  parâmetros  da  quantidade  de  toxinas  que
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deveriam  ter  sido  eliminadas  do  organismo  e  continuam  na  corrente  sanguínea.

Quanto mais impurezas no sangue, pior para a saúde renal. O excesso de toxinas

compromete o funcionamento dos rins, e, caso essa disfunção não seja diagnosticada

precocemente, os órgãos podem parar de funcionar e aí, para que o sangue seja

filtrado, o paciente precisa submeter-se a processos de hemodiálise para garantir a

expulsão de substâncias nocivas ao organismo.

A hemodiálise consiste na filtragem extracorpórea do sangue por meio de um filtro.

Esse processo dura cerca de 4 horas e é realizado três vezes por semana em uma

unidade de diálise.

Faço o apelo para que todos os brasileiros fiquem atentos. Esse tratamento, que é

fundamental  para  a  manutenção  da  saúde,  provoca  grande  desgaste  físico  e

emocional ao paciente, já que a pessoa precisa se deslocar até os hospitais do SUS,

periodicamente. Um conjunto de sintomas pode indicar que o indivíduo esteja com

disfunção  renal:  urina  mais  escura;  dor  ou  ardor  ao  fazer  xixi;  ir  mais  vezes  ao

banheiro num curto espaço de tempo; inchaço nos tornozelos e ao redor dos olhos;

dores lombares; fraqueza e desânimo permanentes; náuseas e vômitos frequentes

pela manhã.

Por isso, amigos, procurem um médico e tomem as medidas necessárias para que

uma possível doença renal não se desenvolva e prejudique sua qualidade de vida. Os

rins são os principais órgãos responsáveis pela filtração do sangue e eliminação de

toxinas e substâncias que não são mais importantes para o organismo. Eles também

são fundamentais para manter os líquidos e sais do corpo em níveis adequados, além

de produzirem hormônios e participarem do controle da pressão arterial. Aproveito

para fazer um apelo para que ocorram mais investimentos na saúde do País e mais

programas de prevenção nas  unidades  de saúde,  em especial  naquelas  que são

administradas pelo SUS. Além de cuidar da saúde do brasileiro, a prevenção evita o

aumento  da  demanda  nos  hospitais  e  diminui  o  impacto  financeiro  nos  cofres

públicos. As atividades de prevenção são fundamentais para desonerar  os  gastos

com tratamentos de doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida mais

saudável. Essa é uma via de mão dupla de maneira positiva: beneficia o Estado e

também a qualidade de vida da população.
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O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiramente gostaria de parabenizar o

Deputado Ivair Nogueira por trazer um tema tão importante para esta Casa. Aproveito

a ocasião para dizer que, na fala anterior, o Deputado Duarte Bechir usou palavras

inadequadas para se dirigir a nós, Deputados do PMDB, do PT e do PCdoB, que são

da Oposição. Expressando-se dessa forma, ele mostra o total desconhecimento da

realidade do Norte de Minas. O Deputado Duarte Bechir deveria ir ao Norte de Minas

não só para pescar, como tem feito de vez em quando, mas para ver as dificuldades

por que passa aquela região. E, ao fazer declarações caluniosas de que o nosso

governo federal tem prejudicado a região, ele vem aqui falar uma mentira deslavada,

afinal,  se  tem investimento  naquela região,  isso é graças ao  governo federal.  Se

alguém tem dúvida disso, procure, então, o Deputado Gil Pereira, que é Secretário

Extraordinário  do  Norte  de  Minas,  para  ver  que  99% dos  recursos que  estão na

Secretaria  são  do  governo  federal.  Também  é  o  governo  federal  quem  coloca

recursos  para  abastecimento  de  água  para  atender  a  todas  as  demandas  da

Secretaria; que coloca mais de 500 milhões na Copasa para fazer o saneamento do

Norte de Minas; que colocou o dinheiro na Ruralminas para ajudar  a terminar as

barragens  de  Congonhas  e  Berizal  e  o  Projeto  Jequitaí.  Só  do  Ministério  da

Integração Nacional, mais de R$1.000.000.000,00 serão investidos em nossa região,

por via do governo do Estado, com 100% de recursos federais.

Portanto  ele  não conhece nada  da  realidade  do Norte  de  Minas.  É um neófito

quanto se trata daquela região, por isso deveria pensar e rodar o Estado antes de

abrir a boca para falar besteira neste Plenário, ainda mais utilizando palavras chulas

para se dirigir aos Deputados da Oposição. Na verdade, ele tem mania de falar e

correr, mas deveria estar aqui para escutar essas verdades. Muito obrigado.

O Deputado  Bonifácio  Mourão (em aparte)  -  Deputado  Ivair  Nogueira,  estamos

subscrevendo suas palavras em defesa de uma melhor aplicação dos recursos do

SUS, da saúde preventiva,  por meio de postos de saúde, e assim por  diante. No

entanto gostaria de começar o meu aparte também defendendo o Deputado Duarte

Bechir, que é um dos Deputados mais atuantes e mais ativos desta Casa.

Ele participa de tudo do Plenário e das comissões, é um dos Deputados que zelam

permanentemente pelo desenvolvimento do trabalho nesta Casa.
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Realmente não percebi palavras do Deputado Duarte Bechir que ofendessem dessa

forma a Oposição. Ao contrário,  vi,  por inúmeras vezes, a Oposição, por meio de

alguns Deputados, usar palavras tremendamente ofensivas contra o governo e até

contra colegas da Assembleia Legislativa.

Deputado Ivair Nogueira, acabei de ouvir que o governo federal tem beneficiado

sobremaneira o Norte de Minas. Acho que o Norte merece, mas Minas Gerais como

um todo não tem recebido esse benefício. Falo isso baseado em uma publicação do

jornal “Hoje em Dia” do último domingo, que diz: “Estado aliado recebe o dobro de

verba.  União  transferiu  117,9%  mais  recursos  por  habitantes  para  governos

comandados por partidos da base”. O jornal mostra que, em 2011, Minas Gerais, por

exemplo, recebeu em média R$360,00 por habitante, enquanto o Acre recebeu em

média  R$3.200,00  por  habitante.  O  Acre  é  governado  pelo  PT,  pelo  Tião  Viana.

Sergipe recebeu mais de 3 mil por habitante; São Paulo, R$320,00 por habitante. Por

que isso? Isso é que é chamado de governo republicano. O governo da Sra. Dilma

Rousseff mostra isso, hoje em dia, no Portal Transparência. A reportagem foi baseada

nesse portal e tem dados muito claros. É dito que o governo federal está ajudando

Minas, como foi dito aqui, mas só se for somente o Norte. Ficamos felizes com isso,

porque  o  Norte  merece,  mas e  o  restante?  Está  aqui  muito  claro:  R$360,00  por

habitante, enquanto os governos do PT estão recebendo em média R$3.200,00 por

habitante. Isso está no Portal Transparência. A Presidente é mineira. Que mineiridade

é essa afinal? Estou mostrando, é uma manchete do jornal “Hoje em Dia” do último

domingo. Todas as vezes que vierem aqui criticar o governo do Estado de Minas

Gerais por questões de servidores públicos e outras questões, vocês ouvirão isso.

Pediremos ao governo federal que cumpra suas obrigações com Minas Gerais e que

cumpra suas obrigações republicanas.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte)* - Deputado Ivair Nogueira, serei breve.

Quero apenas dizer aos meus colegas Deputados que, nesta manhã, foi publicada

uma  decisão  da  Justiça  Federal  de  extrema  importância,  Deputado  João  Leite.

Entramos com uma ação popular contra a agiotagem da União em relação a Minas

Gerais - o Estado pegou 17 bilhões emprestado, pagou 19 bilhões e deve 60 bilhões

-, e o Dr. Daniel Carneiro, Juiz Federal da 21ª Vara Cível, entendeu que “tendo em
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vista o antagonismo entre os entes federativos e a retenção do negócio jurídico das

finanças do Estado, resta caracterizado, “data venia”, o fundado risco de vulneração

do pacto federativo. Por conseguinte, a competência para julgar esse processo será

do STF”.  Na ação popular  que impetramos contra  a  agiotagem da União,  o  Juiz

determinou a remessa dos autos ao STF,  porque a ele cabe julgar  a questão da

quebra do pacto federativo, que é o que a União está fazendo com Minas Gerais e

com outros 23 Estados.

Queria apenas dar essa notícia,  que será divulgada amplamente pela imprensa.

Convido os demais Deputados, até os que integram a Comissão Especial da Dívida

Pública desta Casa, para nos acompanharem, agora, às 16 horas, porque falaremos

com a imprensa sobre esse processo de extrema importância para Minas Gerais. O

STF, pela primeira vez nesses 20 anos, julgará se essa dívida, fruto da agiotagem da

União para com os Estados, pode ser aplicada em Minas ou não.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira, espero que o

STF realmente detecte os agiotas que fizeram esse mal a Minas. Aliás, os agiotas

foram Fernando Henrique Cardoso, Azeredo e Aécio, que financiaram a agiotagem

nessa coisa malfeita que foi essa dívida - ela veio dessa época. Então, os agiotas

Fernando  Henrique  Cardoso,  Eduardo  Azeredo,  na  época  Aécio  Neves,  que  era

também Líder  do Governo e Presidente da Câmara dos Deputados, fizeram esse

acordo,  com esses juros  exorbitantes,  aprovado por  esta  Casa,  pela  bancada na

época dos tucanos, a mando do FMI e de Fernando Henrique Cardoso. Parabéns,

Deputado  Délio,  por  questionar  os  agiotas  Fernando  Henrique  Cardoso,  Eduardo

Azeredo e Aécio Neves.

Sr. Presidente, não estou entendendo o nervosismo da Situação. Apenas entrei com

um substitutivo, com um projeto de resolução solicitando que fossem rejeitadas as

contas  do  governo  Aécio–Anastasia  em  2010  porque  não  obedecem,  aliás,  à

destinação de índices para a saúde, que foi o que levou V. Exa. à tribuna hoje. Li aqui

trechos  do  Ministério  Público  do  Tribunal  de  Contas.  O  Ministério  Público  disse

claramente - palavra deles - que apenas 7,81% foram destinados pelo governo do

Estado para a saúde, e não os 12%. Foi por esse motivo que apresentei a rejeição

dessas contas. Não entendi por que os Deputados da Situação ficaram tão ofensivos,
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xingando a Oposição. Hoje fiquei com medo até de passar aqui pelo corredor, de tão

nervosos que estão os Deputados da Situação. É apenas um requerimento que a

Oposição faz por entender, assim como o corpo técnico do Tribunal de Contas, que

essa análise é verdadeira. Não aplicaram o percentual na educação, na saúde, bem

como a Cemig gastou sem autorização desta Casa Legislativa. Houve um estouro em

2010 em relação aos convênios realizados com Municípios e ONGs, muito superiores

aos anos anteriores. Esses quatro pontos são relatados pelo Tribunal de Contas.

O Deputado  Duarte  Bechir  ficou  muito  nervoso e  me ofendeu.  Peço-lhe  calma.

Vamos  tratar  do  assunto  com  serenidade.  Abordei  o  assunto  politicamente,  com

dados. Vamos discutir isso com calma, sem ofensas, caso contrário fica difícil haver

no Parlamento um debate,  um diálogo entre posições diferenciadas.  Peço,  então,

calma aos Deputados Duarte Bechir e João Leite. Que fiquem mais calmos, preparem

um diálogo democrático, e não venham com o argumento de que o Governador foi

eleito e ponto! Se for assim, fechemos a Assembleia Legislativa. Não querem deixar a

Oposição  apresentar  um  requerimento.  Transformam  isso  num  escarcéu.  Vão  à

Comissão e rejeitam o requerimento.

Termino dizendo que é um sentimento antidemocrático da Situação tentar calar a

Oposição. Isso não adianta. Convivam com a Oposição, pois ela é importante num

processo democrático! Obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira* – Para finalizar, Sr. Presidente, trago uma notícia do

jornal “O Tempo” a qual aponta Betim, Contagem e Neves como líderes em morte de

jovens, fruto das drogas e da violência. Mas esse é um tema de que quero tratar no

meu  próximo  pronunciamento,  com  alguns  dados.  A OMS  prevê  alguns  índices

aceitáveis; no entanto essas cidades estão com índices quatro vezes maiores.

O Deputado João Leite (em aparte) – Betim, Contagem e Ribeirão das Neves?

O  Deputado  Ivair  Nogueira*  –  Sim.  Então,  é  necessário  maior  atenção  das

autoridades  para  essas  regiões,  para  vislumbrarem  medidas  que  minimizem,

principalmente, a falta de segurança, reduzam a violência e empreendam o combate

às  drogas,  que  hoje  realmente  são  o  grande  drama  de  todos  nós,  mineiros  e

brasileiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

O Deputado Celinho do Sinttrocel* – Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas,

caros  telespectadores  da  TV  Assembleia  e  todos  os  presentes.  Tenho  repetido,

reiteradas vezes, que estou Deputado. Sou mesmo é rodoviário e sindicalista. E hoje

venho a esta tribuna tratar do processo de mobilização da minha categoria ocorrida

essa semana na Região Metropolitana de BH.

A Capital de todos os mineiros, Belo Horizonte, acordou nesta segunda-feira sem os

ônibus do transporte coletivo. A paralisação se estendeu por várias cidades da Região

Metropolitana e continuou parcialmente até esta quarta.

A greve foi  o  desdobramento  da  mobilização  dos  trabalhadores  rodoviários  em

busca de melhores condições de trabalho, e, apesar dos transtornos, grande parte da

população reconhece a justeza das reivindicações de nossos colegas.

Quero lembrar que, no ano passado,  realizamos nesta Casa um debate público

sobre os direitos e deveres dos rodoviários consignados no Estatuto do Motorista,

projeto em debate na Câmara dos Deputados. Na ocasião, foram demonstradas a

toda  a  sociedade  mineira  e  aos  parlamentares  as  dificuldades  vividas  pelos

rodoviários no exercício da sua profissão. Já são verificados na Capital casos mais

graves de adoecimento de rodoviários, como quadros agudos de estresse, que se

manifestam, entre outras maneiras, pelo abandono de ônibus em plena via.

O Estatuto do Motorista visa melhorar as condições de trabalho e trata da redução

da jornada de trabalho, do reconhecimento da profissão e do fim da dupla função do

motorista, temas que, como aqui e agora, estão na pauta do debate no Congresso.

Desta  tribuna  que  agora  ocupo,  o  Senador  Paulo  Paim  foi  enfático  sobre  a

necessidade de aprovação do Estatuto  do  Motorista.  Para  legalizar  condições  de

trabalho mais favoráveis,  apresentei  projeto de lei  que proíbe a dupla função nos

ônibus coletivos em todo o Estado de Minas Gerais.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) – Obrigada, Deputado Celinho do Sinttrocel,

e parabéns por trazer esse debate para a Casa. Todos sabemos que os trabalhadores

em transporte, especialmente em transporte coletivo, têm uma jornada extremamente

penosa, notadamente nos grandes centros, em função dos problemas de trânsito e

tráfego.  Sabemos  também  que  o  mandato  do  Deputado,  uma  liderança  dos
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motoristas e do Sindicato, tem grande vinculação com a luta dos rodoviários, e o

Deputado  está  de  parabéns  por  manter  esse  vínculo,  defendendo  esses

trabalhadores.

Mas, rapidamente, quero fazer alguns registros. Em primeiro lugar, quero convidar a

todos  para  a  reunião  especial  que  vamos  realizar  amanhã,  neste  horário,  em

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, data que marca em todo o mundo a

luta das mulheres por seus direitos e pela igualdade e na qual comemoramos nossas

vitórias  e conquistas.  Amanhã,  vamos também lançar  o projeto que difunde a Lei

Maria da Penha junto à comunidade estudantil – Lei Maria da Penha Vai à Escola –,

com o intuito de, em uma nova educação, criar uma cultura de convivência e de paz,

começando por nossas crianças e jovens.

Em segundo lugar, quero-me referir à fala anterior, do Deputado Ivair Nogueira, que

teceu importantes considerações sobre a hemodiálise. Nos cortes que a Presidente

Dilma  fez  no  orçamento  no  início  do  ano,  passou  despercebido  o  corte  de

R$6.400.000.000,00 na saúde. Por si, isso já é grave. Todos se lembram de que, na

regulamentação da Emenda nº 29, o único ente que não teve vinculação de receitas

em percentual orçamentário foi a União: o Estado ficou com 12%, e os Municípios,

com 15%. Ora, a luta do movimento da reforma sanitária, do movimento pela saúde –

luta até mesmo do PT, em sua histórica trajetória –, pelos 10% não foi acatada. Mas o

mais grave é que se decidiu que a União gastará o aplicado no ano anterior mais a

correção pela inflação. Quando a Presidente Dilma corta R$6.400.000.000,00, está

impedindo o reajuste do ano seguinte; está diminuindo os recursos não só deste ano,

porque na execução orçamentária vai definir o montante de recursos para o ano que

vem. Então, esse corte foi mais uma forma de diminuir os recursos para a saúde,

burlando a própria Emenda nº 29, para cuja aprovação ela usou a sua própria base.

Ou  seja,  ela  está  criando  uma  dificuldade  não  só  para  este  ano,  mas  para  os

seguintes. Então, quero fazer esse registro. Ficou parecendo que essa questão era

de  superávit  apenas,  uma  jogada  fiscal,  quando  na  verdade  é  uma  questão

fundamental da regulamentação dos recursos para a saúde. Quero aqui manifestar a

todos que estão nos ouvindo esse golpe na saúde, mais um golpe. Em campanha, a

Presidente Dilma falou que construiria 500 novas UPAs até o final de seu mandato, e
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sabemos que nem 10% disso foi cumprido. Com esse corte ficará mais difícil ainda.

Muito obrigada.

O Deputado Celinho do Sinttrocel* – Obrigado, Deputada.

Retornando  à  questão da  dupla  função,  quero  também  dizer  que,  além  de  ela

aumentar as dificuldades de trabalho, coloca em risco os próprios passageiros.

Quanto aos salários, é bom lembrar que a categoria não tem um piso condigno com

a responsabilidade de suas tarefas - materiais e humanas - nem com os problemas

que  enfrenta  no  dia  a  dia  de  seu  trabalho.  Essa  é  a  realidade  vivida  pelos

trabalhadores que cruzaram seus braços nesta segunda-feira. As negociações entre

os rodoviários e os empresários do setor foram instaladas há mais de um mês, e até

a semana passada não resultaram numa proposta que, no entender da categoria,

atendesse às suas necessidades.

Os  empresários  apresentaram,  no  início  das  negociações,  duas  propostas.  A

primeira,  de  13%  de  reajuste  salarial,  condicionado  ao  aumento  da  jornada,

aumentando mais  de  4 horas  por  mês na já  pesada jornada dos rodoviários.  Tal

proposta está na contramão de toda a luta dos trabalhadores do Brasil, que estão há

anos na campanha pela redução da jornada de trabalho, como há anos nos lembra o

Presidente  da  Fettrominas,  José  Theodoro  Guimarães.  Na  mesma  trilha,  os

rodoviários exigem uma jornada de 6 horas. A outra proposta do patronato era de

apenas 6% de reajuste. A categoria não aceitou nenhuma dessas propostas e, dentro

da  lei,  avisou,  com  as  72  horas  de  antecedência,  sobre  a  greve  que  iniciou  na

segunda-feira,  por  tempo  indeterminado.  Toda  a  imprensa  noticiou  que  haveria

paralisação, e o comando de greve não deixou de avisar ninguém.

A pauta de reivindicações dos trabalhadores tem, entre outros pontos, Deputada

Rosângela  Reis,  a  instalação  de  banheiros  femininos  nos  pontos  finais.  Nossas

companheiras rodoviárias não têm garantido nem o direito à intimidade. Na semana

seguinte ao Dia da Mulher, que tanto foi comemorado por todo mundo, - como no

Brasil  e  aqui  na  Casa  -,  as  trabalhadoras  rodoviárias  trazem,  na  pauta  de

reivindicação,  o  direito  de  usar  banheiros  femininos,  Deputado  João  Leite.

Lembremos que muitas vezes nem o banheiro masculino tem condições dignas para

uso nos pontos finais. Eis um dos pontos por que lutam os rodoviários: o direito à
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higiene pessoal. A pauta de reivindicação inclui ainda reajuste salarial de 49%, trinta

folhas  de  tíquete-alimentação  de  R$15,00  e  participação  no  lucro  das  empresas.

Caros colegas Deputados, vejam que não se trata de nenhuma pauta astronômica,

inalcançável.  Participação  nos  lucros  é  realidade  para  diversas  categorias  de

trabalhadores, e tíquete de R$15,00 é o mínimo necessário para uma alimentação

saudável daqueles que transportam a quase totalidade da nossa população, todos os

dias.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Obrigado,  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel.  Sei  que  é  a  categoria  de  V.  Exa.,  como  grande  sindicalista,  e  quero

parabenizá-lo  por  suas  ações  e  solidariedade  aos  grevistas  rodoviáios.  Por  mais

transtorno que isso traga à cidade - e traz, assim como a greve dos professores -, são

trabalhadores que lutam por direitos. E nós, como Deputados, principalmente os que

têm a origem no movimento sindical, como V. Exa., o Deputado Luiz Carlos Miranda e

vários  outros,  temos que compreender  e  falar  à  população sobre  a solidariedade

necessária à luta dos trabalhadores. Quero parabenizá-lo pela coragem e, ao mesmo

tempo, recomendar ao Prefeito que seja o intermediador nesse processo. A Prefeitura

não pode simplesmente assistir de longe, como se isso não interessasse ao Prefeito.

Isso interessa à cidade, e, se interessa à cidade, o Prefeito deveria intermediar essa

greve  e  buscar  soluções.  Não  é  o  que  temos  visto.  Que  se  impute,  portanto,  a

responsabilidade da greve aos patrões e, no caso, ao Prefeito, que também não faz

essa intermediação. Mas principalmente aos patrões, e não aos motoristas.

Quero,  então,  congratular-me  com  V.  Exa.  e  dizer  que,  além  dos  motoristas,

professores também estão em greve há três dias. Amanhã ocorrerá uma assembleia

na porta da Assembleia Legislativa onde certamente apresentarão os problemas que

sofrem os professores e continuam sofrendo pelo não pagamento do piso.

Finalizo,  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  citando  que  esse  problema  dos

professores, que tem tudo a ver com o assunto apresentado por V. Exa., advém do

que falei  hoje,  que deixou nervosos os Deputados da Situação,  tão nervosos que

apresentaram caixa de ferramentas contra os Deputados da Oposição – a propósito,

nervosos sem responderem o conteúdo da crítica. No caso da educação, hoje isso

fica claro. O Tribunal de Contas observa, Deputado Duarte Bechir, que a aplicação
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não chegou aos 25%, mas apenas a 19,79%, ou seja, menos do que 20% - e a

Constituição  obriga  o  governo  a  aplicar  25%.  Por  isso  as  professoras  recebem

menos. O governo do Estado não aplica o que deveria aplicar.  Na saúde, aplicou

apenas 7,81%, em 2010. Esses cálculos não são da Oposição, mas sim do Tribunal

de Contas. Em contrapartida, a Cemig aplicou 62,4% - investimento maior do que o

autorizado pela Assembleia Legislativa. De 2009 para 2010, o governo aumentou em

270% os convênios em véspera de eleição. Esses são dados do Tribunal de Contas.

Portanto, por mais  que queira se desfazer da Oposição e não respeitá-la  como

instrumento  democrático,  é  necessário  que a  Situação  debata  o  conteúdo,  assim

como V. Exa. tem feito, em relação à greve.

Parabéns! Continuaremos o nosso trabalho de fiscalizar, o que é uma obrigação do

parlamentar. Muito obrigado.

O Deputado Celinho do Sinttrocel * – Obrigado, Deputado Rogério Correia.

Quero continuar dizendo que, entretanto, fatos lamentáveis ocorreram no primeiro

dia  de  greve.  Em  Betim,  por  exemplo,  nosso  companheiro  Guilherme,  o  Manga,

dirigente do sindicato dos rodoviários foi agredido por Soldados da Polícia Militar e

chegou a fazer o Exame de Corpo Delito.

A greve é um conflito social, e não um caso de polícia. A Polícia Militar não pode ser

usada nem admitir  que os seus integrantes tomem parte na disputa democrática e

constitucional entre trabalhadores e patrões.

Faz-se necessária ainda a participação mais ativa dos poderes públicos municipais

e estadual envolvidos na tentativa de mediar o conflito. Lembremos sempre que o

transporte coletivo é concessão pública e o poder público deve também participar na

busca do diálogo e do equilíbrio do sistema de transporte.

Venho  a  esta  tribuna  apresentar  minha  solidariedade  e  meu  apoio  aos

trabalhadores rodoviários de toda Minas Gerais, em especial aos trabalhadores e às

trabalhadoras  que vêm demonstrando unidade e disposição de luta,  apontando a

força da nossa categoria.  Além disso, à federação dos rodoviários, nossa gloriosa

Fettrominas, na condução do processo de mobilização da categoria, dos sindicatos

dos rodoviários  de Belo Horizonte, Contagem e Betim e de todos das demais  da

Região Metropolitana.
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O Deputado João Leite (em aparte) – Obrigado, Deputado Celinho do Sinttrocel.

Parabéns pelo pronunciamento. V. Exa. acompanhou bem. Belo Horizonte sofre, pois

tem uma dependência muito grande dos rodoviários. Precisamos muito deles porque

Belo Horizonte foi esquecida pelo governo do PT. Quer dizer,  o PT e o PMDB se

esqueceram da nossa Capital. Não temos um metro de linha de metrô no governo do

PT e do PMDB para Belo Horizonte. Esperávamos que o metrô chegasse ao Barreiro,

a  Betim  e  a  Justinópolis,  mas  permaneceu  onde  Fernando  Henrique  Cardoso  o

deixou ou o PSDB o deixou. Por isso a nossa necessidade de que os rodoviários

retornem ao trabalho é muito importante.

Lamento que a Oposição, que, aliás, pediu que os recursos que a Copasa investiu

no saneamento básico entrassem na conta, venha trazer aqui justamente o contrário.

Isso é lamentável. Então agiu de um jeito quando era governo; e age de outro quando

é Oposição. Deputado Celinho do Sinttrocel, muito obrigado pela oportunidade.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  –  Quero  apenas,  Sr.  Presidente,  fazer  as

considerações finais. Na próxima oportunidade, retornarei a esta tribuna para relatar

um fato ocorrido, esta semana, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Trata-se de

depoimento  de  um  delegado  aposentado,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Coronel Fabriciano, com acusações fortes e relato de envolvimento das Polícias Civil

e  Militar.  Estamos em busca de um clima de estabilidade e segurança em nossa

região, em nosso Município.  Isso nos preocupa muito, porque temos de buscar a

unidade da força da polícia em prol de toda a sociedade. Não poderei abordar esse

assunto porque meu tempo já se esgotou, mas retornarei a esta tribuna, para falar

sobre ele. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino – Boa tarde a todos, Deputados, Deputadas, público

que nos visita, telespectadores da nossa TV, que sempre assistem a nossas reuniões,

aliás, a de hoje está bastante calorosa. Esse é o sistema, mesmo. A Assembleia é um

espaço de debate.  Vim  aqui,  hoje,  Sr.  Presidente,  para  falar  um pouco sobre  as

emendas parlamentares que destinamos a nossa região. Já foram beneficiadas 32

cidades com emendas parlamentares minhas. Fico feliz com isso. Completamos um
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ano de mandato em fevereiro e já temos muitas emendas. O pessoal está muito feliz.

Estamos trabalhando em várias frentes, em várias áreas. Ficamos felizes em ajudar

vários  setores,  como o  da  educação,  em  que  várias  escolas,  nos  Municípios  de

Divinópolis,  Itapecerica  e  Carmópolis  de  Minas,  foram  beneficiadas  com

R$225.000,00. Pudemos ajudar essas escolas, e todos ficaram muito felizes. Dessa

forma, melhoramos o mobiliário das escolas.

Propus à Secretária Ana Lúcia Gazolla elaborarmos, no próximo ano, um projeto

para  reformarmos  todas  as  quadras  esportivas,  começando  pelo  Município  de

Divinópolis, onde há 34 escolas públicas estaduais. Vamos fazer um levantamento do

custo e fazer a reforma de cada quadra esportiva. Fui Secretário de Esporte e sei da

necessidade, da importância de trabalharmos em prol do esporte.

Este ano, daremos “kit” esportivo para todas as escolas públicas estaduais. Esse é

também  um  projeto  nosso,  de  emenda  parlamentar,  por  meio  da  Secretaria  de

Esportes. Assim a educação foi beneficiada.

Em  relação  ao  esporte,  em  Divinópolis,  realizamos  vários  convênios.  Foram

repassados R$320.000,00 para fazermos reforma na pista de “skate”, que eu mesmo

construí  quando fui  Secretário  de  Esporte.  Estamos  alocando R$100.000,00  para

reforma e ampliação da pista de “skate”,  que é a melhor da região, com mais de

1.000m2  de  área  construída.  Essa  pista  foi  construída  por  nós,  pelo  governo

Demétrius, do qual participei como Secretário. Agora temos oportunidade de ampliar

essa pista. Vamos fazer também uma quadra na Escola Municipal Antonieta Fonseca,

no valor de R$75.000,00, mais a contrapartida do Prefeito Vladimir, que também é

parceiro e está nos ajudando com as nossas emendas. Beneficiamos 20 entidades

com a compra de material  esportivo para a Liga Municipal  de Esportes.  Estamos

reformando quadras na comunidade rural, como nos Distritos de Amadeu Lacerda e

Djalma Dutra, que foi criado. Estamos reformando as quadras dessa região. Vamos

fazer reforma nos campos dos Bairros Planalto e Jusa Fonseca. Estamos trabalhando

pelo esporte.

Construiremos uma academia popular na comunidade do Distrito de Buritis, zona

Sul rural, e uma em Ermida, zona Norte rural. Faremos também uma academia no

Parque  da  Ilha.  Beneficiamos  várias  cidades  na  área  do  esporte.  Estamos
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construindo uma pista muito boa de “skate” no Município de Carmo do Cajuru, no

valor de R$75.000,00, proveniente de emenda parlamentar nossa, mais contrapartida

da  Prefeitura.  O  Prefeito  Geraldo  César  também  está  nos  ajudando  nesse

empreendimento. Estamos realizando aquisição de academia popular nos Municípios

de Camacho, Formiga e Carmo da Mata e no Distrito de Marilândia, Município de

Itapecerica. Vamos ainda reformar a quadra de Carmo da Mata. Estamos colocando

um placar eletrônico em Maravilhas, reformando a quadra esportiva no Município de

Igaratinga, entregando material esportivo para os Municípios de Cláudio e Araújos e

reformando  o  campo  em  Pitangui.  A  Prefeitura  de  Perdigão  está  recebendo

iluminação esportiva. Assim, na área de esportes, estamos fazendo esse aporte.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte)* – Deputado Fabiano Tolentino, quero

cumprimentar V. Exa. pelo seu trabalho sério e responsável e por sua preocupação

com o esporte, e não só na sua região, mas no Estado inteiro.

Peço aparte também porque sei que o senhor se preocupa com os consumidores

da Cemig.  Ontem, assistindo ao noticiário  da  TV Globo Minas,  ouvi  que  a  Aneel

determinou que as operadoras de energia elétrica no nosso país sejam obrigadas a

compensar  os  consumidores  pelos  prejuízos  causados  com  os  apagões.

Recentemente, em Belo Horizonte, diversos apagões deixaram muitas famílias sem

luz e  muitas  pessoas,  como pequenos  comerciantes  e  pessoas  autônomas,  com

prejuízos grandes. Doravante, a partir de abril, a Cemig será obrigada a compensar,

no mês subsequente, os apagões que não consegue resolver.

Ontem assisti,  bastante surpreso,  à notícia de que uma senhora daqui,  de Belo

Horizonte, ligou por diversas vezes para o número disponibilizado pela empresa a fim

de reclamar do apagão,  mas a empresa não registrou as ligações,  apesar  de ter

emitido diversos protocolos.  Depois  uma vizinha ligou para a Cemig por  meio  do

0800, e a empresa lhe disse que ela era a primeira pessoa que reclamava.

Por minha sugestão, foi criada recentemente uma associação dos consumidores da

Cemig, dos seus clientes, para que seja verificado o motivo pelo qual a tarifa está alta

- é a mais alta do nosso país - e a razão por que o serviço está tão precário assim.

Aliás, no Sul de Minas, estamos levando um abaixo-assinado a todas as cidades, o

qual exige que a Cemig faça revisão na rede elétrica e as melhorias necessárias.



943
____________________________________________________________________________

Gostaria de lhe agradecer a oportunidade e de parabenizar, mais uma vez, V. Exa.

O Deputado Fabiano Tolentino* – Muito obrigado, Deputado Pompílio. O Deputado

Almir Paraca já está também a postos, mas vou somente concluir falando sobre o

projeto das Apaes. Deputado Almir Paraca, neste ano conseguimos ajudar 11 Apaes

com R$20.000,00 para cada uma. Ajudamos a Apae de Estrela do Indaiá, de Formiga,

de  Araújo,  de  Arcos,  de  Bom  Despacho,  de  Oliveira,  de  Paineiras,  de  Pains,  de

Leandro Ferreira, de Pitangui e de Divinópolis.

Na área da cultura, conseguimos ajudar o Reinado de Divinópolis,  com emenda

para a compra de material musical e vestimentas, e ainda a irmandade de Carmo do

Cajuru.

Na  assistência  social,  várias  entidades  foram  beneficiadas.  Entidades  em

Divinópolis  receberam  o  valor  de  R$285.000,00;  várias  outras  receberam

R$20.000,00  e  algumas  R$15.000,00.  Em  toda  a  nossa  região,  outras  cidades

receberam também mais de R$175.000,00 nessa área.

Quando tratamos da saúde, conseguimos beneficiar a Santa Casa de Oliveira com

R$25.000,00; a Prefeitura de Santo Antônio do Monte com R$30.000,00; e o Hospital

Cassiano Campolina, em Entre Rios de Minas, com R$25.000,00, hospital que foi o

berço e detém a história da raça campolina, da qual  sou criador.  Em Divinópolis,

entregamos  à  Secretária  Cherry  uma  ambulância  zero-quilômetro  e  ainda  três

veículos para Itaguara, Igaratinga e São Roque de Minas. Então, Deputado Paraca,

ao  todo  foram  32  cidades  beneficiadas  no  primeiro  ano.  Divinópolis  levou

R$820.000,00 das nossas emendas, e o restante foi espalhado pelas nossas cidades.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* – Inicialmente, parabenizo o nobre Deputado

Fabiano  Tolentino  pelo  trabalho  realizado.  Estávamos  inscritos  para  falar,  mas

infelizmente não dará tempo. Rapidamente gostaria de registrar um fato lamentável

ocorrido em Paracatu, nesse final de semana: um incêndio no galpão da associação

dos catadores de material reciclado, uma cooperativa chamada Paracatu Recicla. Ela

promove a coleta seletiva na cidade, recolhendo de 7t a 8t de lixo a cada dois dias.

Estamos empenhados em ajudar e gostaríamos de reiterar um apelo feito desde o

início do ano passado, que é a instalação do Corpo de Bombeiros em Paracatu. Outro

incêndio  ocorreu  em uma loja  comercial  durante  a  semana,  e  a  cidade  não está
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dotada desse equipamento imprescindível.

Lembro que Paracatu foi elevada a patrimônio cultural brasileiro pelo Iphan e que a

presença do Corpo de Bombeiros é um critério para instalação de voos regulares no

aeroporto local, uma demanda antiga de Paracatu e dos vizinhos. Estamos nessa

dependência. Esse é um apelo ao governo do Estado para dotar Paracatu do seu

Corpo  de  Bombeiros,  uma  necessidade  premente,  diante  das  evidências  dos

incêndios, que causam prejuízos muito grandes, e em função do patrimônio histórico

e da implantação de voos regulares no nosso aeroporto. Obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino* – Obrigado. Lembro também que participamos da

entrega  de  20  viaturas  para  a  Polícia  Militar  em  Divinópolis,  um  evento  muito

importante. Estamos trabalhando no projeto Olho Vivo em Divinópolis. Tivemos uma

reunião muito produtiva, e como fruto faremos na Assembleia Legislativa, no dia 29,

uma audiência pública para tratar da concessão da MG-050, com a Nascentes das

Gerais.  Temos  que  avançar  mais  para  nosso  lado  de  Divinópolis,  Formiga,  e

precisamos de boas estradas, com acesso bom. Precisamos fazer essa audiência

pública para melhorar ainda mais a condição da MG-050, que realmente necessita de

melhorias. Fizemos vários eventos na Assembleia.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) – Parabenizo V. Exa., cuja experiência na

Câmara Municipal e vivência no seio da comunidade deu-lhe equilíbrio para saber

onde  é  mais  importante  colocar  o  recurso.  Portanto,  parabenizo  V.  Exa.,  homem

simples, mas trabalhador; pessoa que sabe onde está a carência. Não é à toa que

seu nome tem crescido e V. Exa. tem alcançado o respeito e credibilidade no nosso

Oeste de Minas. Não poderia deixar de fazer esse aparte parabenizando V. Exa. E

nesse entendimento, as ações do governo de Minas estão aí colocadas. É o trabalho

do parlamentar e do governo, e juntos temos muito a comemorar no Sul e Oeste de

Minas. Parabéns.

O Deputado Fabiano Tolentino* – Obrigado. Na verdade, é esse o nosso trabalho,

de ajudar as cidades que são mais próximas de cada Deputado. Encerro fazendo

essa  prestação  de  contas  do  nosso  primeiro  ano,  com  muita  satisfação.  Nossas

emendas já estão 100% pagas e garantidas, e as obras já serão executadas. É uma

parceria nossa, do Parlamento com o governo de Minas. Quero agradecer muito o
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nosso  Governador  Antonio  Anastasia,  que  já  viabilizou  essas  emendas,  e  vamos

ajudar nossa região a crescer. Obrigado, Sr. Presidente, Deputados e telespectadores

da TV Assembleia.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Ilmar Bastos para o Cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente

– Feam. Pelo BTR: efetivos -  Deputado Célio  Moreira e Deputada Luzia  Ferreira;

suplentes - Deputados Sebastião Costa e Bosco; pelo BAM: efetivo - Deputado Tiago

Ulisses;  suplente  -  Deputado Antônio  Carlos  Arantes;  pelo PT:  efetivo  -  Deputado

Almir  Paraca;  suplente  -  Deputado Paulo  Lamac;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado

Antônio Júlio; suplente - Deputado Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  2.671/2012,  da

Comissão de Educação,  2.672 a  2.680/2012,  da Comissão de Direitos  Humanos,

2.681  a  2.685/2012,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  2.686  a  2.689/2012,  da

Comissão de Minas e Energia, e 2.690 e 2.691/2012, da Comissão de Segurança

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  2ª  Reunião
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Ordinária, em 8/3/2012, do Requerimento nº 2.495/2012, da Deputada Liza Prado; de

Assuntos Municipais (2) - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em 8/3/2012, dos

Requerimentos  nºs  2.493/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  2.530,  2.541  a

2.543/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, e 2.533 a 2.539/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva;  e  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  14/3/2012,  dos

Requerimentos nºs  2.588/2012,  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  2.617/2012,  do

Deputado  Fred  Costa,  e  2.621/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  de

Educação - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 7/3/2012, dos Requerimentos

nºs  2.476/2012,  do  Deputado  Carlos  Henrique,  2.486/2012,  da  Comissão  de

Participação  Popular,  2.491  e  2.492/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e

2.499/2012, da Comissão de Transporte; de Transporte - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária, em 6/3/2012, dos Projetos de Lei nºs 31/2011, do Deputado Elismar Prado,

e  2.736/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.483  e

2.484/2012, do Deputado Elismar Prado, o último com a Emenda nº 1; do Trabalho -

aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 7/3/2012, dos Projetos de Lei nºs 655/2011,

do Deputado Wander Borges, 1.811/2011, do Deputado Délio Malheiros, 2.155/2011,

do Deputado Jayro Lessa, 2.399/2011, do Deputado Marques Abreu, 2.426/2011, da

Deputada  Rosângela  Reis,  2.487/2011  com  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Tiago

Ulisses,  2.667/2011,  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  2.670  e  2.671/2011,  do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.673,  2.674  e  2.676/2011,  do  Deputado  Ulysses

Gomes,  2.681/2011,  do  Deputado Deiró Marra,  2.682/2011,  do  Deputado Fabiano

Tolentino, 2.689/2011, do Deputado Antonio Lerin, 2.690/2011, com a Emenda nº 1,

do Deputado Antonio Lerin, 2.705/2011, do Deputado Pompílio Canavez, 2.707/2011,

do Deputado Neilando Pimenta, 2.708/2011, do Deputado Anselmo José Domingos,

2.724/2011,  do  Deputado Fábio  Cherem,  2.735/2011,  do  Deputado Duarte  Bechir,

2.740/2011, do Deputado Célio Moreira, 2.741/2011, do Deputado Luiz Henrique, e

2.742/2011, do Deputado Duilio de Castro, e dos Requerimentos nºs 2.306/2012, do

Deputado Carlin Moura, 2.370/2012, do Deputado Elismar Prado, 2.389 e 2.390/2012,

da  Comissão  de  Participação  Popular,  2.405/2012,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais, e 2.431/2012, da Deputada Liza Prado; de Esporte - aprovação, na 4ª

Reunião Ordinária, em 6/3/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.583/2011, do Deputado
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Anselmo  José Domingos,  e  2.737/2011,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  e  dos

Requerimentos nºs 2.503 a 2.529/2012, do Deputado Anselmo José Domingos; Meio

Ambiente (2) - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 6/3/2012, do Projeto de Lei nº

1.334/2011, da Deputada Ana Maria Resende; e aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,

em 13/3/2012, do Requerimento nº 2.387/2012, do Deputado Elismar Prado, com a

Emenda  nº  1;  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em

13/3/2012, dos Requerimentos nºs 2.544 e 2.545/2012, do Deputado Elismar Prado;

de Defesa do Consumidor - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 13/3/2012, do

Requerimento nº 2.549/2012, do Deputado Elismar Prado; de Turismo - aprovação,

na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  13/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.490/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  e 2.595/2012,  da Deputada Rosângela  Reis;  e de

Saúde - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 14/3/2012, dos Projetos de Lei nºs

2.715/2011,  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,  e  2.721/2011,  do  Deputado  Cássio

Soares,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.494/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,

2.498/2012,  do Deputado Tadeu Martins Leite,  e 2.591/2012, do Deputado Duarte

Bechir; e pelo Deputado Bonifácio Mourão - indicando os Deputados Duarte Bechir,

Fred Costa, João Vítor Xavier e Rômulo Viegas e a Deputada Luzia Ferreira para

Vice-Líderes do BTR (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art.  232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado  Fred Costa em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 76/2011 (Arquive-se o projeto.);

nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos

Deputados Vanderlei Miranda e outros em que solicitam a convocação de reunião

especial para homenagear a 1ª Igreja Batista de Belo Horizonte pelo centenário de

sua fundação,  e  Carlin  Moura,  Celinho do Sinttrocel  e  outros  em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear o Partido Comunista do Brasil -

PCdoB - pelos 90 anos de sua fundação; e, nos termos do inciso XIX do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento da Comissão de Direitos em que solicita a inserção

nos anais desta Casa do inteiro teor do Ofício nº 40/2012, do Ministério da Educação,

encaminhado  a  esta  Casa  em  atenção  a  pedido  de  providências  enviado àquele
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órgão para que sejam garantidos recursos com vistas a assegurar a integralização do

piso nacional para os profissionais da educação básica da rede pública estadual.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a

constituição de comissão especial  para discutir  o  crescente  aumento da  violência

doméstica e familiar contra a mulher. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita que o Projeto de Lei nº

2.893/2012  seja  distribuído  à  Comissão  de  Assuntos  Municipais.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita a inclusão em ordem do

dia do Projeto de Lei nº 2.731/2011.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Presidente, solicito a leitura do projeto de lei.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura do

Projeto de Lei nº 2.731/2011.

O  Sr.  Secretário  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  (-  Lê  o  Projeto  de  Lei  nº

2.731/2011, que foi publicado na edição do dia 8/12/2011.).

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vi o projeto do governo do Estado, e

ele  propõe  doação  de  terreno  na  cidade  de  Presidente  Juscelino,  portanto  no

Território Sertão de Minas. Evidentemente isso merece uma análise para nos levar à

aprovação do projeto. Preciso analisar o tamanho do terreno e como essa doação

será feita. Os Deputados têm sido muito rigorosos nas comissões. Hoje, por exemplo,

apresentei, na Comissão de Assuntos Municipais, um requerimento para discutir uma

parceria público-privada entre a Copasa e o complexo Rio Manso. No entanto, os

Deputados preferiram adiar a votação para fazerem uma análise mais detalhada do

requerimento,  embora  ele  seja  bastante  simples.  Parece que  a  base  do  governo

recebeu a orientação para verificar, com muitos detalhes, os nossos requerimentos. E
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eu também gostaria de analisar os detalhes desses projetos. Peço a V. Exa. que, não

havendo número regimental, encerre a reunião.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Pela  ordem,  Sr.  Presidente.  Solicito  a  V.  Exa.  a

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  23  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 15, às 20 horas, nos termos do edital de

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

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

se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 10h15min, 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, a deliberar sobre proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Patrícia

Medina  V.  de  Almeida,  Promotora  de  Justiça,  e  do  Sr.  Edson  Bujato,  advogado

(17/2/2012).  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.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

2.384, 2.428, e 2.479 a 2.482/2012. 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 da Deputada Liza Prado

(4) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública em Uberlândia

para debater os problemas enfrentados pelos moradores de assentamentos desse

Município e para debater o projeto de Lei Complementar nº 15/2011, que institui a

região metropolitana de Uberlândia; seja encaminhado ao Comandante do Corpo de

Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre os projetos de

investimento  na  região  de  Uberlândia  e  do  Alto  Paranaíba,  em  especial  sobre  o

cronograma de entrega de viaturas, considerando a precariedade das instalações e

equipamentos;  seja  encaminhado  ao Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  de

Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de  obras  do  Anel

Rodoviário Ayrton Senna, em Uberlândia; dos Deputados Almir Paraca em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Taiobeiras para debater o

serviço de captação e tratamento de esgoto prestado pela Copasa e a cobrança de

taxa  por  esse  serviço;  Paulo  Guedes  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião

conjunta desta Comissão e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para

debater, em audiência pública, os critérios de repasse de recursos pela Secretaria de

Estado de Educação para os Municípios no que diz respeito ao transporte escolar;

seja realizada reunião de audiência pública em Janaúba para debater os problemas

enfrentados pelos moradores de assentamentos desse Município; Pompílio Canavez

(2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de

Alfenas para debater o enfrentamento da violência contra a mulher nesse Município; e

seja realizada reunião de audiência pública para debater o tema "Moradia Digna -

Urbana e Rural", relacionado ao Projeto de Lei nº 2.330/2011, de sua autoria, que

dispõe sobre a assistência pública e gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e

engenharia para habitações de pessoas de baixa renda no Estado; e Rogério Correia

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Juiz de

Fora  para  debater  e  obter  esclarecimentos  sobre  a  instalação  de  usinas  de

tratamento de lixo hospitalar na região da Zona da Mata. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Liza Prado, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

6/3/2012

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

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

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

nºs 2.495/2011, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino); 2.583/2011, em turno

único  (Deputado  Marques  Abreu);  2.607/2011,  em  turno  único  (  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  2.583/2011  (relator:  Deputado  Marques  Abreu);  2.737/2011

(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.

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

2.503 a 2.529. 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 Correira, Marques

Abreu,  Gustavo  Valadares,  André  Quintão  e  Carlin  Moura  em  que  solicitam  seja

realizada audiência  pública desta  Comissão para  comemoração dos  104 anos do

Clube Atlético  Mineiro;  e  Marques  Abreu,  Tadeu Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,
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Gustavo  Perrella  e  André  Quintão  em que  solicitam ao Presidente  desta  Casa a

divulgação, na mídia da Assembleia, do XIV Congresso de Ciências do Desporto e

Educação  Física  dos  Países  de  Língua  Portuguesa,  a  ser  realizado  em  Belo

Horizonte, de 2 a 5/4/2012. 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, 13 de março de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Gustavo Corrêa

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

Correspondência: Ofícios e telegrama - Questões de ordem - Registro de presença -

2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs

2.980 a 2.988/2012 - Projetos de Resolução nºs 2.989 a 2.993/2012 - Requerimentos

nºs  2.692  a  2.699/2012  -  Interrupção  e  reabertura  dos  trabalhos  ordinários  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac

- Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Gustavo  Corrêa)  -  Às  14h2min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede de Ifes da

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.888/2011, do Deputad o Elismar Prado.

Do Sr. Alair Soares Mendonça, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais e

Fiscais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.806/2011,  da

Comissão de Segurança Pública.

Da Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio e Entorno da Av. Prudente

de Morais - AmorSanto -, encaminhando ofício dirigido ao Sr. Helcio Zolini, Diretor de

Jornalismo  do  jornal  “Hoje  em  Dia”,  e  cópia  do  projeto  “Escola  e  Trânsito:  uma

questão  de  educação”,  elaborado  por  essa  Associação.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Do Sr. Campos Machado, Deputado Estadual à Assembleia Legislativa do Estado

de  São  Paulo,  discorrendo  sobre  fatos  atinentes  a  investigações  a  cargo  da

Corregedoria Nacional de Justiça.

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa,  Presidente do Tribunal de Justiça (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.974  e  2.061/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel.  PM Marco Antônio  Bicalho,  respondendo pela  Corregedoria  da  PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.816/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Daniella Praxedes Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 849/2011, em atenção a pedido
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de diligência da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei

nº 849/2011.)

Dos  Srs.  Eros  Biondini  e  Júlio  Delgado,  Deputados  Federais,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.920/2011 , da Comissão de Educação.

Do  Sr.  Filipe  Simas  de  Andrade,  Gerente-Geral  de  Comunicações  Pessoais

Terrestres da Anatel (substituto), prestando informações relativas ao requerimento da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

3.054/2011/SGM.

Do Sr. José Gabriel do Nascimento, Assessor Técnico da Diretoria Regional dos

Correios  em  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

2.232/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. José Rogério Moreira Santana, Presidente da Câmara Municipal de Mauá

(SP),  encaminhando  cópia  de  moção  de  aplauso  formulada  por  essa  Casa  aos

Ministros do Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da constitucionalidade

da Lei Complementar nº 135/2010.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  1.971/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Karla  Cristina  Giacomin,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  do  Idoso,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  2.170/2011,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 1.831/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Márcio  Flávio  Salem  Vidigal,  Vice-Corregedor  do  TRT  da  3ª  Região,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.248/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 1.616/2 011, do Deputado Anselmo José

Domingos;  2.135/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  e  2.167/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,
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prestando  informações  relativas  ao  ofício  que  encaminhou  cópia  das  notas

taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.390/2011,  do  Deputado

Elismar Prado.

Do Sr. Pedro Ângelo Almeida Abreu, Reitor da Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha  e  Mucuri,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

2.076/2011, do Deputado Neilando Pimenta.

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

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.240/2011,  da  Comissão de

Meio Ambiente.

Do  Sr.  Rodrigo  Antunes  Lage,  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Timóteo,

encaminhando  cópia  de  relatório  referente  a  vistoria  realizada  no  presídio  desse

Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Ten.-Cel.  PM  Luiz  Carlos  Godinho,  Comandante  da  2ª  Região  da  PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.731/2011,  da  Comissão de

Direitos Humanos.

TELEGRAMA

Do  Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Senado  Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  2.292/2011,  da Comissão da

Pessoa com Deficiência.

Questões de Ordem

O Sr.  Presidente -  A Presidência cumprimenta o Secretário  Cássio Soares, que,

com certeza, veio prestigiar também as mulheres.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia deixar de ocupar a

tribuna nesta tarde,  tendo em vista a audiência pública que realizamos ontem na

cidade de Teófilo Otôni, juntamente com o Deputado Durval Ângelo e o Ouvidor de

Polícia,  Dr.  Paulo Alkmim. Encontramos um cenário, diria,  extremamente grave no

Município  envolvendo  o  Ten.-Cel.  Marcos  Barbosa  da  Fonseca.  Esse moço  teve,

aliás,  chance de se  defender  na  audiência  pública,  mas preferiu  apresentar  uma
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licença médica, que foi homologada no dia 7 de março, para utilizar como subterfúgio

e  não  comparecer  à  audiência.  Ele  foi  acusado,  por  mais  de  15  pessoas  que

prestaram depoimento, de abuso de autoridade, improbidade administrativa, coação

moral, violação de direitos humanos e, por um dos denunciantes, de fazer ameaças.

Fato é que transferências de policiais militares foram feitas por telefone e diversas

perseguições foram apuradas.  Também foi  feita  uma denúncia gravíssima por  um

empresário da área de segurança, que ficou de nos trazer os documentos hoje: há

uma  filmagem  com  imagens  do  Ten.-Cel.  e  do  Promotor  de  Justiça,  que  lá  se

encontrava,  Juarez,  dirigindo  embriagados  e  participando  de  festas,  regadas  a

bebidas, com adolescentes. Essas denúncias foram levadas à audiência pública de

Teófilo Otôni e caíram como uma bomba na cidade, até porque uma pequena parcela

da imprensa local ainda pintava um quadro bonito e poético da atuação do Ten.-Cel.

Marcos  Barbosa  da  Fonseca.  O  pior,  Sr.  Presidente,  como ficamos  sabendo  por

ligação feita a nosso gabinete, o 1º-Sgt. Brandão foi levado ao gabinete do Ten.-Cel.

Marcos Barbosa da Fonseca - que, apesar de estar em licença médica, continuava a

despachar  de seu gabinete,  à paisana -,  onde foi  por  ele ameaçado por  ter  feito

comentários sobre a audiência pública. As ameaças são diversas e estão gravadas.

Com o Deputado Durval Ângelo, apresentamos na audiência um áudio das ameças

feitas pelo Tenente-Coronel a seus subordinados. Para que V. Exa. tenha noção da

gravidade dessas denúncias, o Chefe da P2, Cap. Élcio, assumiu a ameaça ao Sgt.

Paulo Henrique, feita por telefone, que divulgamos na audiência pública. Além disso,

o próprio Chefe do Serviço de Inteligência da P2 do 19º Batalhão, em Teófilo Otôni,

afirmou que, quando o Ten.-Cel. Marcos Barbosa da Fonseca assumiu o comando do

batalhão,  no  ano  passado,  21  muros  amanheceram  pichados  com  os  seguintes

dizeres: “Fora, Cel. Fonseca! Fora, usuário e traficante de drogas!”. É uma denúncia

gravíssima, e espero de imediato uma resposta por parte do Comandante-Geral da

Polícia Militar, porque esse moço, desrespeitando a Assembleia, em afronta ao Poder

Legislativo, determinou, mesmo afastado por licença médica, que mais de 30 policiais

militares fossem dispensados do serviço para comparecer à audiência pública e dar

boas  referências  dele.  Agiu  em  total  desrespeito  a  esta  Casa,  cometendo  crime

flagrante de improbidade administrativa ao dispensar do serviço os policiais militares -
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praças  e  oficiais  –  para  comparecerem  a  uma  audiência  pública  da  Assembleia

Legislativa.  Então,  Presidente,  as  denúncias  são  graves,  e  espero  que  o  Cel.

Sant'Ana  tome  providências  imediatas.  Na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  já

aprovamos requerimento de seu afastamento cautelar, pois esse moço não é digno

de comandar um batalhão da Polícia Militar. Segundo palavras do Deputado Durval

Ângelo, se esse Tenente-Coronel estivesse presente nessa audiência pública, teria

saído preso dali, tamanha foi a gravidade das denúncias apresentadas na ocasião.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fabiano Tolentino - Não vou usar todo o meu tempo, Presidente. Antes

de iniciar minha fala, quero parabenizar todas as servidoras desta Casa e as demais

mulheres  presentes.  Quero  dizer  que ontem foram  realizados  dois  eventos  muito

importantes  em  Belo  Horizonte.  O  primeiro,  da  AMM,  cujo  Presidente,  Ângelo

Roncalli,  convidou todos os Vereadores para o Congresso de Vereadores,  que foi

muito produtivo e ao qual eu e o Deputado Elismar Prado comparecemos. Realmente,

foi um evento que engrandeceu o cenário dos Vereadores, o que é muito importante.

Com o segundo, ficamos muito felizes: o Prefeito Vladimir, de Divinópolis, ganhou do

Sebrae o prêmio de Prefeito Empreendedor. Parabéns a toda Divinópolis, à equipe do

Sr. Paulo Marius, Secretário de Agronegócio, ao Prefeito Vladimir, por esse grande

prêmio,  que  traz  mais  um  avanço  para  a  nossa  cidade  em  nível  de

empreendedorismo,  uma  vez  que  o  Prefeito  da  cidade  é  um  empreendedor.  É

importante  confiar  sempre  nesse  grande  trabalho  para  valorizar  ainda  mais  esse

prêmio,  que  partiu  do  produtor  rural,  de  um  setor  que  muito  trabalhamos  para

engrandecer  ainda  mais  a  cidade  de  Divinópolis.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.

Essas são as considerações que eu gostaria de fazer na tarde de hoje.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença, em Plenário, do

ex-Deputado Gualter Monteiro.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 2.980/2012

Declara de utilidade pública a Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu, com sede

no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Academia Olímpica Karatê-do Wado-

Ryu, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu é uma entidade sem fins

lucrativos,  de  duração  indeterminada  e  caráter  associativo,  com  sede  e  foro  no

Município de Três Pontas.

Fundada  há  mais  de  um  ano,  a  referida  Academia  está  em  pleno  e  regular

funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, especialmente no

que se refere a prática da arte marcial japonesa do karatê.

Pela importância da entidade e por ela atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, contamos com a

anuência dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.981/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Academias - Acadmig -, 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 Mineira de Academias –

Acadmig -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

João Leite

Justificação: A Associação Mineira de Academias - Acadmig -, é uma entidade sem
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fins  lucrativos  fundada  em  4/11/87,  que  tem  como objetivo  precípuo  desenvolver

ações nas áreas ligadas ao esporte e à promoção da saúde.

A entidade tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população, e o reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o

trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.982/2012

Acrescenta artigo à Lei nº 16.296, de 1º de agosto de 2006, que institui a Política

Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei 16.296, de 1º de agosto de 2006, o seguinte art.

4º-A:

“Art.  4º-A -  O Núcleo Gestor de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais de Minas

Gerais - NGAPL-MG -, criado com o objetivo de articular as ações governamentais

visando ao apoio integrado aos arranjos produtivos locais – APLs -,  assegurará a

participação  de  um  representante  do  Poder  Legislativo,  nos  termos  definidos  em

decreto do Poder Executivo.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: O reconhecimento de que o desenvolvimento de arranjos produtivos

locais  é  um  importante  instrumento  para  a  geração  de  polos  de  crescimento

socioeconômico  e  de  inclusão  produtiva  regional  estimulou  o  Estado  a  formular

política pública integrada para seu apoio e fomento, na medida em que as sinergias e

regimes de cooperação estabelecidos entre agentes econômicos, sociais e políticos

produzem ganhos de escala, de produtividade e de geração de inovação tecnológica

e agregação de valor nos produtos oferecidos e nos serviços prestados, bem como

contribuem para a redução das desigualdades regionais.



961
____________________________________________________________________________

Assim,  cabe  ao  Poder  Legislativo,  em  sua  função  fiscalizatória  e  de

acompanhamento  da  execução  de  políticas  publicas,  participar  do  processo  de

cooperação coletiva de agentes públicos, visando ao aperfeiçoamento da política.

Nesse  sentido,  entendo  ser  relevante  que  o  Poder  Legislativo  participe  desse

processo cooperativo institucionalizado pelo Executivo mediante edição de normas e

regulamentos que conferem materialidade à política pública em escopo, razão pela

qual solicito o apoio dos nobres parlamentares desta Casa para a aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.983/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sistema de conexão aberto

de internet sem fio nos locais que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam  os  “shoppings  centers”,  hipermercad os,  hospitais,  aeroportos,

centros de convenção, terminais rodoviários, estádios de futebol e hotéis situados no

Estado  obrigados  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  público  sistemas  de  conexão

abertos de internet sem fio de alta velocidade em todas as suas dependências.

Art. 2° - O descumprimento das disposições desta le i sujeitará o estabelecimento

infrator a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de reincidência.

Parágrafo único -  O valor  da multa a que se refere o “caput”  deste artigo será

reajustado anualmente conforme variação do Índice Geral de Preços ao Consumidor

Amplo - IPCA - ou outro índice que venha a substituí-lo.

Art.  3° -  Os estabelecimentos mencionados no art.  1 ° terão o prazo de cento e

oitenta dias para cumprirem o disposto nesta lei.

Art.  4° -  As despesas decorrentes da aplicação dest a  lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Arlen Santiago
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Justificação:  A disponibilização de internet sem fio nos grandes estabelecimentos

permitirá que os cidadãos acessem a rede mundial de computadores, possibilitando

maior conforto e bem-estar à população.

- 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 2.984/2012

Altera  a  Lei  nº  13.392,  de  7  de  dezembro  de  1999,  que  isenta  o  cidadão

desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 13.392, de 7 de dezem bro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica isento do pagamento da taxa de insc rição em concurso público do

Estado o cidadão comprovadamente desempregado e a pessoa com deficiência.

§ 1º - O candidato comprovará, no ato de inscrição, a condição de:

I - desempregado, mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência

Social ou de documento similar;

II - pessoa com deficiência, mediante apresentação de laudo médico atestando a

deficiência.

§ 2º - Constarão no edital do concurso as informações relativas à isenção da taxa

de que trata esta lei e os documentos a que se refere o § 1º.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei objetiva estender a isenção do pagamento de taxas

de inscrição em concursos públicos aos portadores de necessidades especiais.

Em caso de aprovação  desta  proposição,  o  Estado  estaria  contribuindo  para  a

igualdade  de  tratamento  aos  deficientes  físicos,  considerando  que  a  limitação

decorrente de sua condição física lhes impõe demasiado número de dificuldades, de

modo que a cobrança de taxa de inscrição para participar da seleção por concurso

público não se justifica, por representar mais um óbice para a inserção social desse

segmento.
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O  Estado,  portanto,  realizando  políticas  afirmativas  que  visam  igualar  estratos

sociais  desfavorecidos  historicamente,  seja  por  discriminações  raciais  ou

econômicas, seja por qualquer outra característica que lhes atribua hipossuficiência

com  relação  a  outros,  atua  para  tentar  equalizar  as  relações  humanas,  ora

concedendo benefícios, ora conferindo isenções e incentivos. Todas essas medidas

visam à inclusão social.

Nesses  termos,  para  a  redução  das  desigualdades  e  a  busca  da  inclusão  do

deficiente físico, inclusive na seleção de pessoal através de concurso público, conto

com 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 N° 2.985/2012

Dispõe  sobre  a  notificação  de  expiração  da  validade  da  Carteira  Nacional  de

Habilitação dos condutores de veículos automotores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - comunicará ao

habilitado,  via correio,  notificação a respeito da data de expiração da validade da

Carteira Nacional de Habilitação.

Parágrafo  único  -  A notificação  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de expiração do

documento.

Art. 2º - A correspondência deverá conter, além da notificação da data de expiração

da validade da Carteira Nacional de Habilitação:

I - procedimento para sua renovação;

II - eventuais taxas a serem cobradas;

III - sanções aplicadas aos condutores com carteira vencida.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por escopo a prévia informação aos
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condutores de veículos  automotores da expiração da validade de sua Carteira de

Habilitação, visto ser documento imprescindível para tal atividade.

A informação prévia da expiração garante ao cidadão a possibilidade de se preparar

para o pagamento de eventuais custas, bem como para os passos necessários à

referida renovação.

Essa  proposição  objetiva,  em  última  análise,  o  atendimento  ao  princípio  da

publicidade dos atos administrativos e ao princípio da legalidade, visto que compete à

administração  realizar  apenas  aquilo  que  está  previsto  em  lei,  bem  como  à

necessidade de a população ter conhecimento do procedimento a ser adotado nesse

caso.

Dispõe a Constituição Federal no seu art. 24, inciso XVI e § 2°:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

(...)

§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados.”.

O órgão executivo estadual de trânsito - Detran-MG - subordinado à Polícia Civil do

Estado, detém a competência de planejamento, coordenação, supervisão e execução

das atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor.

Observa-se, portanto, o atendimento ao requisito da iniciativa do Poder Legislativo

para  elaborar  leis  sobre  tal  matéria.  O  dispositivo  em  comento  diz  respeito  à

competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, devendo a União

limitar-se a estabelecer normas gerais, o que foi feito por meio da Lei nº 9.503, de

23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, mormente em seu art.

140:

“Art. 140 - A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por

meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do

Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede

estadual ou distrital  do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes
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requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único - As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no

Renach.”.

Compete ao Estado, portanto, nessa perspectiva, exercer competência suplementar

a fim de adequar o diploma federal às especificidades estaduais, tornando compatível

sua aplicação ao âmbito estadual.

Portanto, quanto à possibilidade da regulamentação da matéria relativa a trânsito e

tráfego  de  veículos  automotores  conforme  acima  explicitado,  admite-se  tríplice

regulamentação - federal, estadual e municipal. À primeira cabe a edição de regras

gerais e suas diretrizes, por tratar-se de questão de interesse nacional (art. 22, XI, da

Constituição Federal), o que não afasta a competência comum à União, aos Estados

e ao Distrito Federal nas matérias pertinentes ao art. 24 supracitado. Cabe ao Estado

legislar  sobre  questões  secundárias  (art.  24,  §  2°,  da  Constituição  Federal),

complementares e de interesse regional,  a  fim de complementar  as  regras gerais

nacionalmente impostas através do CTB.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.163/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.986/2012

Proíbe a destinação, em âmbito estadual, de recursos públicos para organizações

da sociedade civil com fins não econômicos cujo objetivo social esteja previsto no art.

3º  da  Lei  nº  9.790,  de  23  de  março  de  1999,  quando administradas,  geridas  ou

controladas pelas pessoas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - É vedada, em âmbito estadual, a destinação de recursos públicos para

organizações da sociedade civil  com fins não econômicos e com objetivos sociais

previstos  no  art.  3º  da  Lei  nº  9.790,  de  23  de  março  de  1999,  cuja  gestão,
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administração ou controle seja exercido por pessoas:

I - que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em

decisão transitada em julgado ou proferida  por  órgão colegiado,  em processo de

apuração de abuso de poder econômico ou político, pelo prazo de oito anos a contar

da decisão;

II - que forem condenadas, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão

judicial  colegiado,  desde  a  condenação  até  o  transcurso  de  oito  anos  após  o

cumprimento da pena, pelos crimes:

a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio

público;

b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os

previstos na lei que regula a falência;

c) contra o meio ambiente e a saúde pública;

d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo

ou à inabilitação para o exercício da função pública;

f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

g)  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  racismo,  tortura,  terrorismo  e

hediondos;

h) de redução à condição análoga à de escravo;

i) contra a vida e a dignidade sexual;

j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

III  -  que forem declaradas indignas do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo

prazo de oito anos a contar da declaração;

IV - que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas

rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver

sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, nos oito anos seguintes, contados a

partir  da  data  da  decisão,  aplicando-se  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  71  da

Constituição  Federal,  a  todos  os  ordenadores  de  despesa,  sem  exclusão  dos

mandatários que houverem agido nessa condição;
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V - detentoras de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que

beneficiarem a si  ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político,  que

forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial

colegiado, pelo prazo de oito anos a contar da decisão;

VI  -  que forem condenadas,  em decisão transitada em julgado ou proferida por

órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de

sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por

conduta  vedada  aos  agentes  públicos  em  campanhas  eleitorais  que  impliquem

cassação do registro ou do diploma pelo prazo de oito anos a contar da decisão;

VII  -  que  forem  condenadas  à  suspensão  dos  direitos  políticos,  em  decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial  colegiado, por ato doloso de

improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento

ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito

anos após o cumprimento da pena;

VIII - que forem excluídas do exercício da profissão, por decisão sancionatória do

órgão profissional  competente,  em  decorrência  de  infração  ético-profissional,  pelo

prazo de oito  anos,  salvo se o ato houver  sido anulado ou suspenso pelo Poder

Judiciário;

IX  -  que  forem  demitidas  do  serviço  público  em  decorrência  de  processo

administrativo ou judicial, pelo prazo de oito anos contado da decisão, salvo se o ato

houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

X - físicas e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais

tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado

da Justiça Eleitoral pelo prazo de oito anos após a decisão;

XI  -  magistrados  e  os  membros  do  Ministério  Público  que  forem  aposentados

compulsoriamente  por  decisão  sancionatória,  que  tenham  perdido  o  cargo  por

sentença  ou  que  tenham  pedido  exoneração  ou  aposentadoria  voluntária  na

pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de oito anos.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Fred Costa
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Justificação: Este projeto pretende impedir que organizações não governamentais

dirigidas  ou  controladas  por  pessoas  enquadradas  na  Lei  da  Ficha  Limpa  (Lei

Complementar nº 135, de 4/6/2010) recebam recursos públicos.

Com sua aprovação,  ficam impedidos  de  receber  dinheiro  público  dirigentes de

Ongs que tenham contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral,

em  processo  de apuração  de  abuso de  poder  econômico  ou  político;  que  forem

condenados pelos  crimes contra a economia popular,  a administração pública e o

patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de

capitais;  contra o meio ambiente e a saúde pública; de abuso de autoridade ou à

inabilitação para o exercício da função pública; de lavagem ou ocultação de bens,

direitos  e  valores;  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins;  contra  a  vida  e  a

dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

Esperamos estar contribuindo para que Minas Gerais continue sendo um exemplo

de transparência na gestão de recursos públicos.

Certos da importância desta matéria, contamos como o apoio de nossos nobres

pares para aprovação desta iniciativa.

- 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 2.987/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Hotfe  -  Humanização  e  Otimização  do

Tratamento de Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Hotfe  -  Humanização  e

Otimização do Tratamento de Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação:  O  Instituto  Hotfe  -  Humanização  e  Otimização  do  Tratamento  de

Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  humanização  do  tratamento  dos
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portadores de lesões crônicas, como úlceras venosas, arteriais e de pressão,  pés

diabéticos, fasceítes necrotizantes, gangrenas de Fourier e erisipela bolhosa, visando

transformar  sua  internação  hospitalar  em  um  momento  de  recuperação  rápido  e

efetivo.

Ademais, a instituição presta assistência social; defende a gratuidade dos serviços

de  saúde;  incentiva  o  voluntariado;  promove  a  segurança  alimentar  e  nutricional;

realiza cursos, debates e estudos para capacitação e treinamento de profissionais da

área de saúde no atendimento a vítimas de feridas e suas consequências; oferece

serviços como consultas clínicas e exames laboratoriais.

Por essas razões, contamos com anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei,  que  pretende  outorgar  ao  Instituto  Hotfe  -  Humanização  e  Otimização  do

Tratamento de Feridas o título de utilidade publica.

- 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 2.988/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Felicidade Sim – Ascofes -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Felicidade

Sim - Ascofes -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Comunitária Felicidade Sim - Ascofes -, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 27/5/2010, tem personalidade jurídica de

direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,

de assistência social, promocional, recreativo, educacional, cultural e esportivo.

Essa importante associação tem por finalidade oferecer mecanismos para formação

e integração da comunidade, estimulando o lazer, o esporte, a cultura e o convívio

social;  promover  e  contribuir  para  a  formação  e  o  desenvolvimento  da  vida
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comunitária;  prestar  serviços  de  utilidade  pública,  integrando-se  aos  serviços  de

defesa civil, sempre que necessário, entre outras finalidades.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.989/2012

Ratifica  regime especial  de  tributação concedido  à  indústria  de  couros,  peles  e

assemelhados, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro da indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelo

Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 4.531, de 31 de março de 2005.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.990/2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos

pelos Estados de São Paulo, por meio dos Decretos nºs 54.643, de 5 de agosto de

2009, e 54.897, de 9 de outubro de 2009, e do Paraná, por meio do Decreto nº 1.980,

de 21 de dezembro de 2007.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.991/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor do comércio atacadista e

varejista, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefício fiscal concedido pelos

Estados de Santa Catarina, por meio da Lei nº 13.992, de 15 de fevereiro de 2007; de

São Paulo, por meio do Decreto nº 51.624, de 28 de fevereiro de 2007; do Rio de

Janeiro, por meio do Decreto nº 42.649, de 5 de outubro de 2010, e do Decreto nº

42.771, de 29 de dezembro de 2010; e do Espírito Santo, por meio do Decreto nº

1.090-R, de 25 de outubro de 2002, com redação dada pelo Decreto nº 2.310-R, de

27 de julho de 2009.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.992/2012

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII, da Constituição

do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2010.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.
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218, § 1º, de Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.993/2012

Ratifica medidas fiscais adotadas para o segmento econômico-industrial do leite e

de laticínios e para o setor de comércio eletrônico e de “telemarketing”, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Ficam  ratificadas,  nos  termos  do  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de  1975,  as  medidas  fiscais  adotadas  para  o  contribuinte  mineiro  dos

seguintes setores:

I  -  econômico-industrial  do leite  e  de  laticínios,  em virtude de benefícios  fiscais

concedidos pelos Estados de  São Paulo, por meio do Decreto nº 45.490, de 30 de

novembro de 2000; de Goiás, por meio da Lei nº 13.453, de 16 de abril de 1999, e do

Rio de Janeiro, por meio do Decreto nº 29.042, de 27 de agosto de 2001, alterado

pelo Decreto nº 42.035, de 16 de setembro de 2009; e pelo Distrito Federal, por meio

do Decreto nº 29.179, de 19 de junho de 2008;

II  -  de comércio eletrônico e de “telemarketing”, em virtude de benefícios fiscais

concedidos  pelos  Estados  de  Goiás,  por  meio  do  Ofício  nº  1773/10-GSF,  do

Secretário de Estado de Fazenda, e de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 304/10-

GS/SICME, do Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 2.692/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Complexo MG Transplantes pelos  20 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.693/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a TV Alterosa pelos 50 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Transporte.)
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Nº  2.694/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de repúdio (a ser encaminhada à Fifa, à Presidência da República e ao

Ministério do Esporte) às declarações do Sr. Jérôme Valcke, Secretário-Geral da Fifa,

que fez menção deselegante e desrespeitosa ao Brasil, a propósito dos preparativos

para a Copa do Mundo de 2014. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 2.695/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a manutenção da divisão das

turmas de ensino médio de 40 a 50 alunos para as aulas práticas nos laboratórios de

biologia, física e química das escolas da rede estadual de ensino, em especial da

Escola Estadual Américo Renê Giannetti.

Nº 2.696/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a manutenção da divisão das

turmas de ensino médio de 40 a 50 alunos para as aulas práticas nos laboratórios de

biologia, física e química das escolas da rede estadual de ensino, em especial da

Escola Estadual Américo Renê Giannetti. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  2.697/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Copasa-MG, à Codevasf e à Funasa pedido de providências com relação à situação

calamitosa  em  que  se  encontra  a  cidade  de  Manga  devido  à  possibilidade  de

rompimento do dique à margem do Rio São Francisco. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 2.698/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  as  medidas  adotadas  pelo

Estado para garantir moradia adequada e segurança a moradores de baixa renda no

período chuvoso.

Nº  2.699/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a qualidade do fornecimento de

energia elétrica  em assentamentos de  reforma agrária  nos Municípios  de  Manga,

Juvenília,  Montalvânia, Matias Cardoso e outros da região Norte.  (-  Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento
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Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

comemoração do Dia Internacional da Mulher.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CIPE

SÃO FRANCISCO –, EM 4/5/2011

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Paulo  Guedes  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Coordenador,  Deputado Paulo  Guedes,

declara aberta a reunião e informa que, por se tratar da 1ª reunião da Comissão, não

há ata a ser lida. A Coordenação informa que a reunião se destina a programar as

atividades  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,

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

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado Paulo

Guedes (2) em que solicita seja realizada reunião desta Comissão em Januária para

eleição  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente  e  planejamento  de  atividades  e  seja

realizada reunião conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

do Senado e da Câmara dos Deputados para discutir o desenvolvimento regional do

Vale  do  Rio  São Francisco;  e  seja  realizada audiência  pública  em Pirapora  para

discutir as ações de revitalização da Bacia do Rio São Francisco, a expansão dos

câmpus da Universidade Federal do Vale do São Francisco,  de modo a implantar

unidades na porção mineira do Vale, e a situação da implantação da hidrovia no Rio
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São Francisco. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

 Paulo Guedes, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Tiago Ulisses.

 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/2/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gilberto  Abramo  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a

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

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

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nº 49, 148, 288, 607, 1.300, 1.306, 1.314, 1.444, 1.897, 2.000, 2.020, 2.091,

2.185, 2.191, 2.264, 2.299, 2.304, 2.322, 2.364, 2.393, 2.408, 2.410, 2.411, 2.412,

2.414, 2.422, 2.423, 2.429, 2.432, 2.434, 2.456, 2.467, 2.473, 2.474, 2.475, 2.483,

2.486, 2.492 e 2.530/2011 (Deputado Gilberto Abramo); 2.502, 2.503, 2.512, 2.524,

2.531, 2.533, 2.557, 2.560, 2.567, 2.568, 2.574, 2.575, 2.577, 2.578, 2.581, 2.584,

2.586, 2.587, 2.588, 2.589, 2.591, 2.602, 2.605, 2.608, 2.610, 2.611, 2.618, 2.620,

2.621, 2.625, 2.628, 2.630, 2.632, 2.633, 2.635, 2.637, 2.652 e 2.653/2011 (Deputado

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

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

discussão e votação, são aprovados cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 49, 148, 288, 607, 1.300, 1.306, 1.314, 1.444, 1.897,

2.000, 2.020, 2.091, 2.185, 2.191, 2.264, 2.299, 2.304, 2.322, 2.364, 2.393, 2.408,

2.410, 2.411, 2.412, 2.414, 2.422, 2.423, 2.429, 2.530, 2.432, 2.434, 2.456, 2.467,

2.473, 2.474, 2.475, 2.483, 2.486, 2.492, 2.502, 2.503, 2.512, 2.524, 2.531, 2.533,

2.557, 2.560, 2.567, 2.568, 2.574, 2.575, 2.577, 2.578, 2.581, 2.584, 2.586, 2.587,

2.588, 2.589, 2.591, 2.602, 2.605, 2.608, 2.610, 2.611, 2.618, 2.620, 2.621, 2.625,
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2.628, 2.630, 2.632, 2.633, 2.635, 2.637, 2.652 e 2.653/2011, que receberam parecer

por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece a

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

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

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Ana Maria Resende, Presidente - Deiró Marra - Gilberto Abramo - Antônio Carlos

Arantes.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 10h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Almir Paraca (substituindo o Deputado Elismar Prado, por

indicação da liderança do PT), 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 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

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

comunica o recebimento do ofício ofício do Sr.  Luciano França da Silveira Júnior,

Promotor de Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2012:. 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. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.734/2011, que recebeu parecer por

sua  aprovação.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.393  e

2.533/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Arlen Santiago em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Montes Claros

para  debater  a  acessibilidade  e  financiamentos  para  pessoas  com  deficiência;  e

Doutor  Wilson Batista,  Marques Abreu,  Sargento  Rodrigues,  Elismar  Prado e  Ana
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Maria Resende em que solicitam seja organizada uma exposição de obras de arte

produzidas por artistas com deficiência no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa

na semana de 17 a 21 de setembro, em que se comemora o dia estadual de luta da

pessoa com deficiência. O Presidente recebe requerimento da Deputada Rosângela

Reis e do Deputado Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião conjunta

das Comissões de Defesa dos Direitos  das Pessoas com Deficiência,  de Direitos

Humanos e de Saúde para debater em audiência pública os problemas enfrentados

por  pacientes  acometidos  por  distrofias  musculares  que  tiveram  a  assistência

domiciliar  prestada  pela  Secretaria  de  Saúde,  prejudicada  por  ação  judicial  do

Ministério Público, que exige a realização de concurso público para contratação de

especialistas  da  equipe  multidisciplinar  que  acompanha  os  portadores  dessas

doenças  neuro-musculares.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Elismar  Prado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Elismar Prado – Marques Abreu.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/3/2012

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo, Luiz

Carlos Miranda, Célio Moreira e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Antônio  Júlio,  Sebastião  Costa,  Dalmo

Ribeiro Silva, Rogério Correia, Gustavo Valadares, Fábio Cherem, Bosco, Pompílio

Canavez e  Rômulo  Viegas.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

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

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  a

propaganda do Governo de Minas, veiculada em todos os meios de comunicação e

protagonizada pela atriz Débora Falabella, a respeito da educação no Estado, bem

como sobre a Carta encaminhada pela Secretaria de Estado de Educação a todas as

unidades  estaduais  de  ensino,  contendo  informações  da  última  greve  dos
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professores, e que seria distribuída aos pais e alunos pela escola, o que configuraria

assédio moral  a Diretores e trabalhadores em educação por  parte do Governo.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Beatriz

da Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em

Educação de Minas Gerais – Sind-Ute-MG, e Júlia Raffo, Diretora, representando o

Sr.  Gladson  Reis,  Presidente  da  Associação  Metropolitana  dos  Estudantes

Secundaristas  da Grande Belo Horizonte,  que são convidados a tomar  assento à

mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

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

após, passa a palavra às convidadas, 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.  Assume  a  direção  dos

trabalhos o Deputado Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Registra-se a

presença do Deputado Paulo Lamac, o qual preside a reunião. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sebastião Costa,

em que solicita seja inserida nos Anais desta Casa a carta enviada pela Secretaria de

Estado de Educação aos pais dos alunos e o texto "Qualidade na Educação Básica

de Minas Gerais"; Duarte Bechir, em que solicita seja inserido nos Anais desta Casa o

teor do ofício nº 40/2012, recebido por esta Casa em atenção a requerimento deste

parlamentar, por meio do qual solicitou providências ao Ministério da Educação para

que  sejam  garantidos  recursos  com  vistas  a  assegurar  a  integralização  do  piso

nacional para os profissionais da educação básica da rede pública estadual; Rogério

Correia  (2),  em  que  solicita  sejam  inseridos  nos  Anais  desta  Casa  os  dados

apresentados pela Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-Ute-

MG, nesta reunião; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

informações sobre a posse, como Diretor da Escola Estadual Lafaiete Gonçalves, no

Bairro Palmital, Município de Santa Luzia, do Professor Wellington Alexander Rosa, o

candidato mais votado na eleição de junho de 2011. Requer, ainda, seja dada ciência

deste  requerimento  ao  referido  professor,  e  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para discutir esse assunto. O Presidente prorroga de ofício a reunião por 30
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minutos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Ulysses Gomes - Rogério Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 7/3/2012

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Neilando Pimenta  e  Adelmo Carneiro  Leão (substituindo o  Deputado  Paulo

Lamac,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento, em turno único, dos

Projetos  de  Lei  nºs  973  e  2.746/2011,  dos  quais  designou  como  relatores  os

Deputados Carlin Moura e Neilando Pimenta, respectivamente. 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 746/2011, na

forma do Substitutivo nº 2, com cuja aprovação fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 406 e 2.060/2011, no 1º turno, deixam de ser

apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,

Deputados Neilando Pimenta (em virtude de redistribuição) e Dalmo Ribeiro Silva. O

Projeto de Lei nº 1.719/2011 é convertido em diligência à Secretaria de Estado de

Educação, em virtude de aprovação do requerimento do Deputado Bosco. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.476, 2.486, 2.491, 2.492 e

2.499/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência

os  requerimentos  dos  Deputados  Bosco  e  Carlin  Moura,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Planejamento  dos  Municípios  que  compõem  a

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  a  apresentação  do  projeto  "Miniusinas

Solares  Fotovoltaicas  em  Sistemas  de  Transporte  Rápido  por  ônibus  -  BRT",

vencedor do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, do estudante de arquitetura Kaiodê

Leonardo  Biaque,  a  fim  de  que  possam  avaliar  a  viabilidade  de  implantação  do

projeto nos referidos Municípios; André Quintão em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Participação

Popular para debater o estudo técnico sobre a situação do ensino médio em Minas

Gerais; André Quintão e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública desta Comissão e da Comissão de Participação Popular,  com a

finalidade  de  debater,  por  solicitação  da  Asociação  Mineira  das  Escolas  Famílias

Agrícolas - Amefa -, a desocupação dos prédios onde funciona há mais de dez anos a

Escola  Família  Agrícola  Bontempo,  situada  no  Município  de  Itaobim.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Bosco, Presidente - Duarte Bechir – Carlin Moura - Glaycon Franco.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/3/2012

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Gustavo Perrella e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado João

Vítor  Xavier,  por  indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

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
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subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto, até o dia 15/3/2012, o prazo

para  o  recebimento  de  emendas  ao  Projeto  de  Resolução  nº  2.914/2012.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 158/2011 (Deputado Zé Maia); 828,

1.955, 2.197 e 2.357/2011 (Deputado Doutor Viana);  1.561/2011 (Deputado Romel

Anízio); 1.905 (Deputado João Vítor Xavier); 1.946/2011 (Deputado Gustavo Perrella);

2.056/2011 (Deputado Antônio Júlio) e 2.176/2012 (Deputado Ulysses Gomes), no 1º

turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer das Contas do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhadas pelo Ofício nº 40/2010, o qual

conclui pela apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado Zé Maia); e são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de Lei  nºs  1.281/2011 na forma do Substitutivo  nº  1  (  relator:  Deputado

Doutor  Viana);  1.561/2011  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de

redistribuição) e 2.056/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio) com as Emendas nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça); e pela rejeição do Projeto de Lei nº 198/2011

(relator:  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em virtude de  redistribuição).  Na fase  de

discussão, em turno único, dos pareceres dos relatores, Deputados Gustavo Perrella,

Dalmo Ribeiro Silva  e  Zé Maia,  os  quais  concluem pela  ratificação,  por  meio de

projeto  de  resolução,  do  regime  especial  de  tributação  encaminhados  pela

Mensagens nºs 99, 100, 101 e 102/2011, o Presidente defere os pedidos de vista do

Deputado  Antônio  Júlio.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Sargento  Rodrigues em que solicita  seja  encaminhado  ao Tribunal  de  Contas  do

Estado  pedido  de  informações  detalhadas  sobre  os  gastos  com  publicidade

institucional  nos  últimos  cinco  anos  feitos  pelos  Poderes  Judiciário,  Legislativo  e

Executivo,  bem como pelas  entidades da administração indireta,  especificando os
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gastos  por  ano,  os  contratos  publicitários  firmados  e  os  nomes  das  agências  de

publicidade, além de especificar, quando for o caso, jornais e periódicos; e Antônio

Júlio  (2)  em que solicita  seja  encaminhado ao Secretário  de  Fazenda do Estado

pedido de informações sobre a relação nominal dos contribuintes beneficiados com

os regimes especiais de tributação encaminhados a esta Casa, pelo Governador do

Estado, por meio das Mensagens nºs 99 a 102/2011, atendendo a dispositivo da Lei

nº 6.673, de 1975; e em que solicita seja realizada reunião com representantes da

Secretaria de Estado de Fazenda para debater as mensagens encaminhadas pelo

Governador do Estado de regime especial de tributação que estão tramitando nesta

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio – Ulysses Gomes – Gustavo Perrella.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/3/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Tadeu  Martins  Leite  e  Luiz  Carlos  Miranda,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta e  a  discutir  e  votar  proposições da  Comissão.  Prosseguindo,

comunica  o  recebimento  de  ofícios  do Sr.  Emanoel  da Silva  Sady,  Presidente  do

Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte de Valores do Estado de

Minas  Gerais,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  9/12/2011;  da  Sra.  Mirelle

Queiroz Gonçalves, Diretora da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde

Ocupacional, informando que encaminhará boletim estatístico com informações sobre

os  benefícios  concedidos  aos  servidores  públicos  em decorrência  de  acidentes e
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doenças laborais; e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, publicado

em 17/2/2012).  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.155,  2.690,  2.705,  2.751  e  2.769/2011,  em  turno  único  (Deputado  Luiz  Carlos

Miranda); 2.724, 2.740, 2.742, 2.750 e 2.812/2011, em turno único (Deputado Juninho

Araújo); 2.426, 2.707 e 2.741/2011, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite);

2.681,  2.682,  2.708  e  2.747/2011,  em  turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez);

2.499/2011,  em  1º  turno,  655,  1.811,  2.735,  2.763  e  2.780/2011,  em  turno  único

(Deputada  Rosângela  Reis).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação,  no 2º turno, do Projeto de Lei  nº 583/2011 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Celinho do Sinttrocel, em virtude de

redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 659/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, que apresenta (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 655, 1.811,

2.155, 2.399, 2.426, 2.487 com a Emenda nº1, 2.667,  2.670, 2.671, 2.673, 2.674,

2.676, 2.681, 2.682, 2.689, 2.690 com a Emenda nº1,  2.705, 2.707, 2.708, 2.724,

2.735, 2.740, 2.741 e 2.742, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos

a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.306, 2.370,

2.389, 2.390, 2.405 e 2.431/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 49,

148, 288, 607, 1.300, 1.306, 1444, 1.897, 2.185, 2.191, 2.264, 2.322, 2.364, 2.408,

2.410, 2.411, 2.412, 2.414, 2.422, 2.423, 2.429, 2.432, 2.434, 2.456, 2.467, 2.474,

2.483, 2.486, 2.492, 2.502, 2.503, 2.512, 2.524, 2.530, 2.531, 2.557, 2.560, 2.567,

2.574, 2.575, 2.577, 2.578, 2.581, 2.586, 2.588, 2.589, 2.591, 2.602, 2.605, 2.608,

2.611, 2.618, 2.620, 2.625, 2.628, 2.630, 2.632, 2.635, 2.652 e 2.653/2011. 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
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aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  (2)  em que  solicita

sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  discutir  os

reflexos  do  Projeto  ViraVida,  que  tem  o  objetivo  de  promover  a  elevação  da

autoestima e da escolaridade de adolescentes e jovens, entre 16 e 21 anos, vítimas

de exploração sexual; e de debater os efeitos do projeto de qualificação profissional

aprovado  pelo  governo  do  Estado  junto  ao  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem

Comercial,  tendo  em  vista  as  demandas  provocadas  pelos  grandes  eventos

esportivos que as cidades brasileiras irão sediar a partir do próximo ano; Celinho do

Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  sobre  a  realidade  e  as

perspectivas  do  setor  industrial,  tanto  em  âmbito  nacional  como  estadual;  da

Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhada  à  Cemig  denúncia,

apresentada pelo Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética

de Minas Gerais, de não abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho após

acidente  fatal  envolvendo  o  trabalhador  terceirizado  Osmar  Vieira  da  Silva,  da

Engelminas,  em  22/11/2011.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior

apreciação, requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel (3) em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  em  comemoração  ao  Dia  Mundial  em

Memória  das  Vítimas  de  Doenças  e  Acidentes  de  Trabalho,  para  debater  as

condições de saúde do trabalhador no Estado; sejam encaminhados ao Presidente do

Congresso Nacional pedido de providências para a rejeição da Medida Provisória nº

557, em trâmite no Congresso Nacional, e pedido de providências para a ratificação

da  Convenção  nº  189,  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  que  trata  dos

direitos  dos  trabalhadores  e  das  trabalhadoras  domésticas;  da  Deputada  Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade

de analisar as condições de segurança dos trabalhadores da Indústria da Construção

Civil, em face dos crescentes índices de acidente de trabalho, bem como de discutir a

viabilidade da criação de ações e programas de segurança e fiscalização do trabalho

voltados  para  esse  segmento.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença 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 março de 2012.
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Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Pompílio Canavez.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco 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 Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  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  Fred  Costa  em que solicita  seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Saúde para debater a

possível suspensão de atendimento ao público pelo Centro Mineiro de Reabilitação

Auditiva - Cemear -, criado com o propósito de proporcionar a reabilitação auditiva de

crianças  com  essa  deficiência.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença 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 março de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Carlin Moura.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz,

Antônio Júlio, Almir Paraca, Duilio de Castro e Luiz Carlos Miranda. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

intenção de se construir um centro de reabilitação para jovens detentos em terreno
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pertencente à Fundação Caio Martins – Fucam –, no Município de Esmeraldas, a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  920/2011

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.964 e 2.754/2011 (Deputada Maria Tereza Lara) e

2.300/2011 (Deputado Sargento  Rodrigues),  todos em turno único.  Os Deputados

Sargento  Rodrigues  e  Luiz  Carlos  Miranda  retiram-se  da  reunião.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Samir  Carvalho

Moysés,  Subsecretário  de  Inovação  e  Logística  do  Sistema  de  Defesa  Social,

representando o  Sr.  Lafayette  Luiz  Doorgal  de  Andrada,  Secretário  de  Estado de

Defesa Social; Luiz Flávio Malta Leroy, Prefeito Municipal de Esmeraldas; João Carlos

Freitas Costa, Presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas; Carlos Antônio da

Silva,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Esmeraldas;  Genilson  Ribeiro  Zeferino,

Presidente da Fucam; Amauri Wagner Rodrigues, Presidente da Associação dos Ex-

alunos da Escola Caio Martins; Ely Avelino, membro da Comunidade de Vista Alegre

e Região e Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais, que

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

Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu origem ao debate, para

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

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

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

reunião.  Passa-se  à  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

2.544 e 2.545/2012. 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 da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz (2) em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Chefe  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a

designação adicional  de um Delegado de Polícia e de Agentes de  Polícia para a

Comarca de Esmeraldas; seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais
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pedido  de  providências  para  a  designação  de  mais  um  Juiz  de  Direito  para  a

Comarca de Esmeraldas;  da Deputada Maria Tereza Lara  e dos Deputados João

Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  obter

esclarecimentos sobre o serviço prestado através do telefone 190, da Polícia Militar

de  Minas  Gerais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Delvito Alves e Tiago Ulisses, 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 Delvito Alves, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Durante  a  votação  do

Requerimento  nº  2.387/2012,  é  apresentada  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Célio

Moreira, que substitui os termos "seja encaminhado ao Ministério Público pedido de

providências  urgentes" por "seja dada ciência ao Ministério Público".  Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 2.387/2012 com a Emenda nº 1. Registra-se

a presença do Deputado Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputado Juninho Araújo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

em  Conselheiro  Lafaiete  para  debater  questões  ambientais  e  de  saúde  na

implantação da Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão Ventura Luiz, no Bairro
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Água Preta; dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira, da Deputada Luzia

Ferreira e do Deputado Paulo Lamac, emendado pelo Deputado Sávio Souza Cruz,

em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências

para  a  recuperação  da  infraestrutura  do  Município  de  Itabirito,  danificada  pelas

enchentes, e para a execução de obras que previnam novos desastres no próximo

período  chuvoso;  e  pelos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  proposta  de  decreto

apresentada  pelo  IEF  na  reunião  da  Câmara  de  Atividades  Agrossilvopastoris  do

Copam  em  7/2/2012;  e  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a equipe da ONG Vivacão pelos seis anos de sua fundação. O

Deputado  Duarte  Bechir  retira-se  da  reunião.  Logo  após,  são  recebidos  pela

Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  o  modelo  Sistema  de

Gestão Ambiental e sobre os resultados desse sistema; e seja realizada reunião de

audiência pública para debater a implantação da inspeção veicular  ambiental e de

segurança no Estado; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a preservação da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima;

da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Paulo  Guedes  em  que  solicitam  sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Porteirinha  as  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em

Janaúba, e pedido de informações sobre denúncia de contaminação ambiental que

teria sido provocada por despejo de resíduos em cursos de água; e do Deputado

Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº

2.181/2011, de sua autoria, que dispõe sobre a aplicação do princípio da legalidade

nos casos ambientais que menciona, em face dos diplomas normativos que enumera.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz - Ivair Nogueira.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às  15h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues, Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da

Liderança do PT)  e  Ulysses  Gomes (substituindo o  Deputado Durval  Ângelo,  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 Ulysses Gomes, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputados Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública,  no Município de Governador  Valadares,  para obter  esclarecimentos sobre

violação de direitos  humanos  praticada pelo  Ten.-Cel  BM Primo Lara de  Almeida

Júnior, Comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militares; Durval Ângelo, em que

solicita seja realizada visita ao Tribunal de Justiça do Estado, com a finalidade de

viabilizar um trâmite mais célere aos processos que envolvem os moradores do Bairro

Buritis,  em  Belo  Horizonte,  os  quais  dizem  respeito  à  reparação  dos  prejuízos

suportados  pelos  condôminos  em  decorrência  do  desmoronamento  de  encosta.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 706/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo dar a denominação de Aécio Ferreira da Cunha ao restaurante universitário

da Unimontes.

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 706/2011 pretende dar a denominação de Aécio Ferreira da

Cunha  ao  restaurante  universitário  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -

Unimontes.

A trajetória  política  de  Aécio Ferreira  da  Cunha iniciou-se  em 1954,  quando se

elegeu Deputado Estadual  pela região  do  Vale do Mucuri  e  Médio Jequitinhonha.

Após seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi

eleito, em 1962, para o primeiro de seus seis mandatos consecutivos como Deputado

Federal.

Estudioso dos problemas econômicos e sociais, teve atuação relevante na Câmara

dos  Deputados,  participando como membro efetivo  das  Comissões  de  Defesa do

Consumidor,  de  Educação  e  Cultura,  de  Finanças,  de  Fiscalização  Financeira  e

Tomada de Contas e de Minas e Energia. Além disso, foi, por duas vezes, relator da

Comissão de Orçamento da Câmara.

Em  1988,  foi  nomeado  Ministro  do  Tribunal  de  Contas  da  União  pelo  então

Presidente José Sarney, mas, por razões pessoais, declinou do cargo, numa atitude

surpreendente, pela importância da função, mas muito elogiada pela dignidade do

gesto.

Tendo em vista as  notórias  qualidades e  os  importantes  serviços prestados por

Aécio Ferreira da Cunha à sociedade mineira, consideramos meritória a homenagem

que se lhe pretende fazer, dando ao restaurante universitário da Unimontes o seu

nome .

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 706/2011, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira a escola

estadual localizada no Município de Manhumirim.

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  973/2011 pretende dar  a  denominação de Escola Estadual

Professor José Venâncio Ferreira a escola estadual localizada no Bairro do Roque,

Município de Manhumirim.

Cabe ressaltar  que José Venâncio,  um dos  manhumirenses  mais  conceituados,

passou sua vida dedicando-se à educação e ao serviço da justiça nesse Município e

na região.

Professor de português e francês, lecionou na Escola Estadual local por cerca de

30 anos, tendo trabalhado também em outras escolas e faculdades da região. Dotado

do  dom  especial  da  oratória,  sempre  era  convidado  para  discursar  em  nome da

escola.

Além de se dedicar  ao magistério,  o Professor Venâncio exercia a profissão de

advogado nas comarcas de Manhumirim, Lajinha, Manhuaçu, Mutum e Carangola.

Por sua atuação, recebeu homenagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano

de 2009.

Com a atribuição do seu nome à escola estadual do Município, a comunidade de

Manhumirim,  ex-alunos  e  colegas  do  saudoso  professor,  pretendem  manter  na

memória das futuras gerações o exemplo de um homem que viveu a serviço dos

semelhantes, com alegria e sabedoria.
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Isso  posto,  consideramos  meritória  a  homenagem  que  se  pretende  fazer  ao

Professor José Venâncio Ferreira.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 973/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.626/2011

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 Lindomar José do Carmo ao trecho do anel rodoviário que circunda

o Município de Pirajuba.

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 1.626/2011 pretende dar a denominação de Lindomar José do

Carmo ao anel rodoviário que circunda o Município de Pirajuba.

Com relação ao mérito da proposição, cabe destacar que o homenageado, natural

do Município de Conceição das Alagoas, mudou-se ainda criança para o Município de

Pirajuba, onde o pai adquirira terras para cultivo e criação de gado.

Lindomar  José  do  Carmo  trabalhou  durante  toda  a  sua  vida  na  atividade

agropecuária e era notória a sua paixão por futebol, havendo inclusive jogado no time

da cidade. Fez parte do corpo de jurados locais durante muitos anos. Uma de suas

características mais marcantes era a amabilidade, tendo conquistado a amizade e o

respeito de toda a população pirajubense por seus valores éticos e morais e sua

reconhecida honestidade.

Isso posto, consideramos meritória a homenagem que se lhe pretende fazer, dando

seu nome ao anel rodoviário que circunda o Município de Pirajuba.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.626/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.180/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Maçônica Internacional - AMI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.180/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Maçônica Internacional - AMI -, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  promover  o

desenvolvimento econômico e combater a pobreza.

Na consecução de sua finalidade,  a  instituição defende a preservação do meio

ambiente; promove o desenvolvimento sustentável; estuda e desenvolve alternativas

para as atividades da comunidade; produz informações e conhecimento técnicos e

científicos sobre os fins a que se propõe; incentiva o voluntariado; protege os menos

favorecidos.

É  importante  destacar  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como finalidade adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Ação  Maçônica
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Internacional, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.180/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.300/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação ao anexo presidiário da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de

Oliveira, localizado no Município de Uberaba.

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 2.300/2011 pretende dar a denominação de Anexo Presidiário

Dr. Helvécio Moreira de Almeida ao anexo da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio

de Oliveira, localizado na Avenida Castro Alves, nº 400, Bairro Amoroso Costa, no

Município de Uberaba.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1,  com a finalidade de substituir  a expressão “Anexo Presidiário”  pela

expressão “Anexo Penitenciário”, mais adequada à natureza do próprio que se deseja

denominar.

Com relação  ao  mérito  da  proposição,  cabe  destacar  que  o  homenageado  era

advogado criminalista e foi Prefeito do Município de Uberaba.

Decano dos advogados uberabenses, era considerado anjo protetor dos pobres e

desvalidos,  pois  sempre  investiu  em  valores  como  fé,  trabalho,  solidariedade  e
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fraternidade. Destacou-se principalmente pelo amor incondicional à advocacia e pela

combatividade incessante em prol da justiça.

Isso posto,  consideramos meritória  a homenagem que se pretende fazer  ao Dr.

Helvécio  Moreira  de  Almeida,  denominando  o  anexo  da  Penitenciária  Professor

Aluizio Ignácio de Oliveira com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.300/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.763/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos - Adevita

-, com sede no Município de Timóteo.

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 2.763/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos - Adevita -, com sede no Município de

Timóteo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

a defesa dos direitos e interesses das pessoas com deficiência visual.

Com  esse  propósito,  a  instituição  luta  para  garantir  a  seus  assistidos  abrigo,

proteção,  educação  geral  e  profissionalizante,  além  de  atividades  culturais  e

esportivas,  alimentação,  reabilitação e  inclusão social.  Fomenta  ainda projetos  de

geração de trabalho e renda para o enfrentamento da pobreza.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Adevita,  consideramos
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meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.763/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.780/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Protetora da Maternidade e Infância de

Nova Era - Apmine -, com sede no Município de Nova Era.

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 2.780/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Protetora da Maternidade e Infância de Nova Era - Apmine -, com sede no Município

de Nova Era. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo a promoção de atividades educativas e assistenciais.

A instituição oferece gratuitamente educação e saúde à criança e à família, tendo

como  prioridade  a  primeira  infância;  ampara  a  maternidade  e  a  infância;  presta

assistência  às  crianças  nas  área  de  saúde,  educação  e  lazer  e  contribui  para  o

estabelecimento de políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal visando

garantir a qualidade da assistência à criança e a proteção à sua família.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido  pela mencionada Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.780/2011 em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 256/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 256/2011 dispõe sobre o

acesso dos portadores de deficiência visual a livros didáticos nas bibliotecas públicas.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária  e,  nos termos da Decisão da Presidência

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/11/2011,  redistribuída  à  Comissão  de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o

Projeto  de  Lei  nº  586/2011,  conforme  determina  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento

Interno.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  estabelece  que  as  unidades  integrantes  do  Sistema

Estadual de Bibliotecas Públicas devem garantir acesso aos livros didáticos adotados

no  ensino  fundamental  e  médio  à  pessoa  com  deficiência  visual,  por  meio  da

inclusão, em seus acervos, de exemplares em braile ou em meios físicos e virtuais

alternativos. Essa medida, de acordo com o art.  3º do projeto original, poderá ser

implementada com a colaboração técnica e financeira de entidade pública ou privada,

por meio de convênio ou instrumento congênere.

O acesso  restrito  aos  veículos  de  comunicação  escrita  é  uma das  mais  sérias

restrições impostas às pessoas com deficiência visual.  Tais restrições, se não são

eliminadas ou reduzidas, dificultam o acesso do deficiente visual à informação, o que

pode  prejudicar  ou  mesmo  inviabilizar  a  sua  formação  educacional,  cultural  e

profissional. Diante dessa realidade, é necessária a instituição de políticas públicas
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que visem a garantir o acesso desse segmento da população à educação e à cultura,

direitos assegurados pela Constituição a todos os cidadãos.

Recentemente, avanços significativos têm sido registrados no tocante ao acesso da

pessoa com deficiência  aos níveis  mais  elevados  do ensino.  No entanto,  fora  do

âmbito  da  escola,  essa  pessoa  enfrenta  grandes  dificuldades  para  usufruir  da

informação e da cultura. Os serviços oferecidos pelas bibliotecas podem propiciar

meios eficazes de inclusão do deficiente visual na vida ativa. O contato com os livros

em  braile  e  em  áudio  e  com  os  diversos  recursos  na  área  de  informática  hoje

disponíveis  para  o  deficiente  visual  propiciam  a  esse  público  autonomia  e

independência.

O  surgimento  dos  “softwares”  de  voz  ou  leitores  de  tela  possibilitou  o  acesso

dessas  pessoas  ao  ambiente  informatizado  e  constitui  hoje  uma  importante

ferramenta para inclusão cultural e social à disposição dos deficientes visuais.  Por

esses motivos, consideramos que a proposição em análise merece ser acolhida na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que

reproduz o substitutivo aprovado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

quando da análise do Projeto de Lei nº 636/2007.

Esse substitutivo amplia a abrangência da proposição. Os serviços oferecidos pelas

bibliotecas  não  devem  se  restringir  aos  livros  didáticos.  As  dificuldades  que  os

deficientes visuais  experimentam para  consultar  livros e fontes  diversas de cunho

informativo  ou  mesmo para realizar  pesquisas escolares justificam sobejamente  a

oferta,  pelas bibliotecas, de serviços e recursos para atender  às necessidades de

informação, de educação e de lazer desse segmento da população. O contato com

variados gêneros - obras literárias, publicações científicas, periódicos, etc. -, além de

ser importante para a formação cultural do indivíduo, estimula o prazer da leitura e o

interesse por temas diversos.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas é composto por bibliotecas mantidas

pelos  Municípios.  O  Estado,  com  o  intuito  de  dar  suporte  aos  Municípios  no

funcionamento  e  no  aprimoramento  dos  serviços  oferecidos  pelas  bibliotecas,

mantém programas de capacitação de recursos humanos, de distribuição de livros e

outros. Portanto, não deve a lei estadual criar obrigações diretas para as bibliotecas
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municipais,  como  prevê  a  proposição  em  análise,  em  sua  forma  originalmente

apresentada,  sob  pena  de  ferir  a  autonomia  conferida  constitucionalmente  aos

Municípios para definir  e  manter  os  serviços próprios  da administração municipal,

dentro  das  normas  gerais  estabelecidas  pela  União.  Por  isso,  o  substitutivo

estabelece que o destinatário da lei seja o próprio Estado, no âmbito da competência

dos órgãos coordenadores do Sistema Estadual de Bibliotecas.

Devemos ressaltar ainda que assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício

de seus direitos básicos, incluindo os direitos à educação e à cultura, é obrigação

legal  dos  órgãos  e  entidades  do  poder  público  de  todas  as  esferas  de  governo,

estabelecida pela Lei  Federal nº 7.853,  de 24/10/89, e pelo Decreto nº 3.298,  de

20/12/99, que regulamenta a citada lei. O mencionado decreto estabelece ainda, no

inciso III  do art.  6º,  que a pessoa com deficiência deve ser incluída em todas as

iniciativas governamentais relativas aos diversos setores sociais.

Acrescentamos, ainda, que o Estado já conta com programas, sob responsabilidade

das  Secretarias  de  Educação,  de  Desenvolvimento  Social,  de  Esportes  e  da

Juventude e de Cultura, afetos direta ou indiretamente ao objeto da proposição, como

o mencionado programa de apoio às bibliotecas. Há também o Programa Nacional de

Distribuição de Livros Didáticos, que universalizou a distribuição de livros didáticos e

paradidáticos em braile para a rede pública. A Secretaria de Estado de Educação tem

acesso  aos  livros  digitalizados  disponibilizados  pelo  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação - FNDE - e pode compartilhá-los com outros órgãos e

entidades para uso exclusivo de deficientes visuais. Na rede de computadores, há

várias informações, recursos e tecnologias que possibilitam à pessoa com deficiência

visual acessar seus conteúdos, como livros falados disponibilizados por organizações

não  governamentais,  “softwares”  de  uso  gratuito,  como  o  Dosvox,  e  outras

ferramentas, que podem se tornar instrumentos fundamentais para possibilitar  aos

deficientes visuais o acesso à informação, bastando para isso orientação correta e

investimentos  reduzidos.  A produção  em  braile,  que  é  mais  onerosa,  pode  ser

realizada com o apoio de entidades privadas e conforme os recursos disponíveis.

Além disso, o FNDE também disponibiliza livros em braile.

Conforme determina a Decisão Normativa da Presidência n° 12, de 4/6/2003, esta



1000
____________________________________________________________________________

Comissão deve manifestar-se também a respeito da proposição anexada. O Projeto

de  Lei  nº  586/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  que  dispõe  sobre  o  apoio  à

implementação de atendimento especializado à pessoa com deficiência visual nas

bibliotecas  integrantes  do  Sistema Estadual  de  Bibliotecas  Públicas  Municipais,  é

cópia do substitutivo aprovado na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para

o Projeto de Lei nº 636/2007, apresentado agora pela Comissão de Constituição e

Justiça. Portanto, o Substitutivo nº 1 inclui as medidas contidas no projeto anexado.

Conclusão

Diante  do exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  256/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  n° 615/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.994/2010, estabelece diretrizes

para a formulação da política estadual de desenvolvimento do setor de petróleo e de

gás natural no âmbito do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e

Energia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a

Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

A Comissão de Minas e Energia aprovou requerimento para que o projeto fosse

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede

- e ao Comitê Estadual para o Desenvolvimento do Setor de Petróleo de Gás, criado

em março de 2011, para que se manifestassem sobre a matéria. Como, na época da

diligência, esse Comitê ainda não havia sido operacionalizado, ela foi encaminhada

apenas à Sede, cuja resposta está anexada nos autos do processo.

A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
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nos termos do art.102, XVIII, combinado com o art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  estabelece  um  conjunto  de  diretrizes,  objetivos  e

atribuições para o poder público com o intuito de norteá-lo na formulação da política

de desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural no âmbito do Estado. Essa

política deverá estar  alinhada com três  diretrizes  básicas:  a  reversão dos ganhos

econômicos  e  sociais  decorrentes  das  atividades  relacionadas  ao  petróleo  e  gás

natural em benefício do Estado; a redução dos impactos socioambientais causados

pelas  referidas  atividades;  e  a  promoção  do  conhecimento  sobre  as  atividades

relativas ao setor.  Em relação aos objetivos,  estes abarcam importantes  questões

como a formação e qualificação de mão de obra para atender às demandas do setor,

a  criação de incentivos  para atrair  empresas  e  investidores,  a  competitividade de

empresas instaladas no Estado, o incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica, a

realização de estudos sobre repercussões socioambientais, entre outras. Finalmente,

as  atribuições  conferidas  ao  poder  público  para  a  implementação  dessa  política

compõem um amplo leque de ações de apoio e de estímulo a qualquer atividade que,

mesmo indiretamente, esteja relacionada com a cadeia produtiva de petróleo e gás

natural.

Em  sua  resposta  à  diligência  que  lhe  foi  encaminhada,  a  Sede,  entre  outras

observações, esclareceu que em março de 2011 foi instituído o Comitê de Petróleo e

Gás de Minas Gerais com o objetivo de fomentar e articular  ações nos diferentes

níveis do governo, da sociedade civil e da iniciativa privada que contribuam para a

competitividade  da  cadeia  produtiva  do  setor.  A Secretaria,  considerando  que  o

projeto de lei está bem alinhado com a posição do Executivo sobre o tema, não só se

manifestou favorável à aprovação da matéria, mas também solicitou urgência na sua

tramitação nesta Casa.

Segundo  especialistas,  a  cadeia  produtiva  de  petróleo  e  gás,  que  tem  elevada

participação  no  PIB  nacional,  encontra-se  em  um  processo de expansão que  se

prolongará  por  muitos  anos.  A descoberta  de  imensas  jazidas  de  petróleo  e  gás

natural na denominada camada “pré-sal”, situada na plataforma continental brasileira,

é um importante marco para o País, pois lhe dará condições de se tornar um dos
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principais produtores e exportadores desses produtos no mundo. Entretanto, para que

isso ocorra, estima-se que serão necessários vultosos investimentos financeiros não

só na perfuração de poços e na construção de plataformas marítimas relacionadas ao

pré-sal, mas também na manutenção e ampliação do atual parque produtor. Para se

ter uma ideia das cifras envolvidas no setor, o plano de negócios da Petrobras para o

período de 2011 a 2015 prevê investimentos de 224 bilhões de dólares. Considerando

as demais empresas petrolíferas que operam no País, o investimento total deve se

aproximar de 400 bilhões de dólares em 5 anos. Esses investimentos, sem dúvida,

terão reflexos altamente positivos em vários outros ramos industriais, e de serviços

que dão suporte  ao  setor  de  petróleo  e gás,  impulsionando a  geração de novos

empreendimentos, de empregos qualificados e de renda.

Com base nessas perspectivas, entes federados, grupos econômicos nacionais e

internacionais  e  até  mesmo  corpos  diplomáticos  de  outras  nações  têm  se

movimentado com o intuito de estimular e atrair os múltiplos negócios relacionados a

esse novo cenário da cadeia produtiva de petróleo e gás natural do País e deles

participar.  Além  dos  investimentos  no  pré-sal,  está  em  andamento  um  grande

programa de prospecção e pesquisa de gás natural em território mineiro, cujos dados

preliminares indicam a possibilidade de se identificarem reservas economicamente

viáveis.  Confirmando-se  essa expectativa,  surgirão  fortes  demandas de obras,  de

equipamentos e de serviços para a produção de gás natural no próprio Estado.

Assim, entendemos que Minas Gerais não pode ficar à margem do processo de

desenvolvimento e expansão do setor, devendo estar devidamente preparada para

inserir-se  cada  vez  mais  nesse  mercado.  Entendemos,  também,  que  a

implementação de uma política estadual voltada para o estímulo, a ampliação e a

capacitação  das  atividades  industriais,  comerciais  e  de  serviços  relacionadas  à

cadeia  produtiva  ao petróleo  e gás natural  é  de fundamental  importância  para se

atingir esse objetivo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 615, de 2011, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Sebastião Costa - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca e resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.815/2009, a proposição em epígrafe dispõe sobre a Política de Fomento à

Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Educação, Ciência e Tecnologia, e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A proposição  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. A seguir, a Comi ssão de Educação, Ciência e

Tecnologia apreciou a matéria e concluiu por sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, ficando prejudicadas as referidas emendas.

Vem agora a proposição à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a

fim de receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame dispõe sobre o fomento à tecnologia social em nosso Estado,

com o objetivo de estimular iniciativas e soluções que propiciem a inclusão social e a

melhoria da qualidade de vida da população.

Alega o autor da matéria que "as tecnologias sociais se situam no meio de uma

gama de atividades de ciência, tecnologia e inovação, com a característica própria de

aproximar  e  estreitar  as  relações  entre  a  tecnologia  e  as  demandas  sociais  para

melhoria de qualidade de vida da população", e que tais tecnologias "fundamentam-

se  em  pesquisas  baseadas  em  conhecimentos  populares  ou  científicos  e

tecnológicos, e se voltam para a resolução de problemas sociais na promoção do

desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável, nas mais diversas

áreas, como saúde, educação, meio ambiente, agricultura, saneamento, habitação,

inclusive  as  áreas  de  assistência,  defesa  e  promoção  de  direitos  de  crianças  e
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adolescentes, pessoas com deficiência e povos tradicionais". O parlamentar justifica

sua  proposição  argumentando  que  o  poder  público  deve  fomentar  as  práticas

definidas como tecnologia social,  pois elas "representam soluções para a inclusão

social, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida".

Isso posto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto encontra

fundamento nas normas prescritas nos arts. 211 e seguintes da Constituição mineira,

que tratam da promoção e incentivo, pelo Estado, do desenvolvimento científico, da

pesquisa,  da  difusão  e  da  capacitação  tecnológica.  Além  do  mais,  considerou

pertinente  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. Dessa forma, concluiu pela necessidade de se suprimirem os

arts. 9º e 14 da proposição.

O art. 9º acrescenta o inciso VII ao art. 3º da Lei nº 17.348, de 2008, que dispõe

sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado, de tal modo que passa a ser

competência das instituições científicas e tecnológicas do Estado de Minas Gerais -

ICTMGs - "incentivar o desenvolvimento das tecnologias sociais, contribuindo para a

realização dos fins da política de fomento à tecnologia social no Estado, instituída em

lei". Vale dizer, esse dispositivo disciplina matéria que, a teor do art. 66, II, "e", da

Carta mineira, é de iniciativa privativa do Governador do Estado. Também o art. 14

incide no mesmo vício, pois estabelece a forma de composição de órgão vinculado à

estrutura do Poder Executivo.

A seu  turno,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia,  conquanto  tenha

concordado  com  a  retirada  desses  dispositivos  do  projeto,  entendeu  por  bem

apresentar o Substitutivo nº 1 com o objetivo de promover outros ajustes, decorrentes

de algumas das sugestões apresentadas em audiência pública realizada com o fim de

colher sugestões para o aperfeiçoamento da matéria e debater experiências exitosas

de desenvolvimento e aplicação das tecnologias sociais no Estado.

Um dos ajustes deve-se ao entendimento daquela Comissão de que 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,  porque  a  referida  lei  tem

objetivos diferentes do que se pretende no projeto em pauta. A Comissão entende,
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ainda, que alterar o arcabouço jurídico que regulamenta o estímulo à inovação no

Estado  poderia  gerar  instabilidade  normativa  e  possíveis  reflexos  negativos  na

dinâmica econômica que a lei de inovação busca fomentar.

O  substitutivo  afigura-se-nos  oportuno  pois,  além  de  acolher  as  emendas

apresentadas anteriormente,  sanou vícios e aprimorou o projeto de acordo com a

técnica legislativa. O teor dos seus dispositivos é o seguinte: o art. 2º define o que se

entende por tecnologia social; o art. 3º, elenca os objetivos da política de fomento à

tecnologia  social;  o  art.  4º  determina  ao  Estado  a  competência  de  instituir

mecanismos  de  fomento  às  tecnologias  sociais;  o  art.  5º  estabelece  como

beneficiários dos recursos concedidos por meio dos mecanismos estabelecidos no

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; e, por fim, o art. 6º determina a obrigação de o Estado fomentar

iniciativas que visem à redução de emissões de gases de efeito estufa por meio da

utilização de tecnologias sociais.

A esse respeito, lembra a mesma Comissão que o mecanismo de desenvolvimento

limpo - MDL - 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 o reflorestamento de

uma área degradada. Um crédito de carbono corresponde à redução da emissão de

uma tonelada de CO2 na atmosfera.

No que tange  ao exame de possível  repercussão  financeira  e  orçamentária  da

proposição,  objeto  desta  Comissão,  cabe-nos  tecer  as  considerações  a  seguir

apresentadas.

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.

A lei de inovação tecnológica do Estado segue o mesmo espírito da lei federal de
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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.

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.

Conforme  esclareceu  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  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.

Dessa forma, a proposição, na forma do Substitutivo nº 1, não acarreta despesas

para  o  erário  estadual  e,  consequentemente,  não  altera  a  execução  da  lei

orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei n°

828/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as

Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.
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Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.280/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado Gustavo Valadares, visa alterar o

art. 1º da Lei nº 16.698, de 2007.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

original.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à  Comissão  de  Administração

Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar o art. 1º da Lei nº 16.698, de 2007, que

autoriza  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -  a  criar

empresas subsidiárias nos termos que especifica.

A referida alteração implica modificação da área de atuação e prestação de serviços

da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais

S.A. - Copanor -, que passaria a atender às regiões das bacias hidrográficas dos Rios

Suaçuí e Santo Antônio.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, aprovando-o em sua forma

original.

Em  sua análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a

proposta meritória, visto que “(...) traz benefícios para os habitantes de determinada

região do Estado e propicia melhores condições de vida (…)”, ratificando a conclusão

da Comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
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da medida proposta implica aumento de despesas para o erário, estando, portanto,

condicionada ao cumprimento de requisitos constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  16  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental  que acarrem aumento  da  despesa deverão ser  instruídos  com: a)

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em

vigor e nos dois subsequentes e, b) declaração do ordenador da despesa de que o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com o orçamento e é compatível

com as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO.

Por outro lado, o art. 167, I, da Constituição da República de 1988 veda o início de

programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária. Já o § 1º do referido artigo,

determina  que  “nenhum  investimento  cuja  execução  ultrapasse  um  exercício

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que

autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade”.

Analisando os documentos que instruem o processo, verifica-se que os requisitos

estabelecidos  pela  LRF  não  foram  preenchidos,  ante  a  ausência  de  impacto

orçamentário-financeiro  e  declaração  do  ordenador  de  despesas.  Necessário

mencionar que quando instadas a se manifestarem sobre a proposição em análise, a

Copasa-MG e a Copanor informaram que “(...) as bacias hidrográficas dos rios Suaçuí

e  Santo  Antônio  não  fazem  parte  desta  primeira  etapa  de  atuação  da  Copanor

(subsidiária  da  Copasa-MG)  e  que,  para  o  atendimento  a  esta  região,  se  faz

necessário o equacionamento de vultosos recursos financeiros”.

Quanto aos requisitos constitucionais, há que se ressaltar que na Lei nº 20.024, de

2012, e na Lei nº 20.026, de 2012, que dispõem, respectivamente, sobre o Plano

Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 e  o orçamento  anual  do

Estado para o exercício de 2012, não há programas nem ações, nem a previsão de

recursos  financeiros  que  possibilitem  a  implementação  da  medida  constante  no

projeto.

Finalizando,  destaca-se que as leis emanadas do Parlamento devem prescrever

situações gerais e abstratas, e não estabelecer medidas administrativas, pois, nesse
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caso, estar-se-ia invadindo a esfera de competência discricionária dos titulares dos

entes administrativos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.280/2011.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses

Gomes - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.336/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.336/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.515/2010, acrescenta parágrafo

ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do

pagamento de emolumentos, na forma que especifica.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende acrescentar parágrafo ao art. 1º da Lei nº 14.313, de

2002, com o objetivo de explicitar que, entre os beneficiários de terras rurais com

direito  à  isenção  do  pagamento  de  emolumentos,  incluem-se  os  assentados  de

perímetros irrigados públicos caracterizados como agricultura familiar.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que entre os  beneficiários  de

assentamentos  promovidos  por  órgão  ou  entidade  do  Estado  se  incluem  os

assentados de perímetros irrigados públicos caracterizados como agricultura familiar.

A  mesma  Comissão  acrescentou  que  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  à



1010
____________________________________________________________________________

Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, que se manifestou favorável à proposição,

observando que “trará benéficos resultados aos assentados de perímetros irrigados

públicos”.

A Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  esclareceu  que  cabe  ao

legislador, no contexto do processo legislativo, demonstrar claramente a definição e o

escopo  de  políticas  públicas,  de  forma  que  os  beneficiários  de  programas

governamentais não corram o risco de ter  sua isenção de emolumentos recusada

pelas  unidades  cartoriais.  A Comissão destacou que os  agricultores  familiares  de

perímetros públicos irrigados estão contemplados pela legislação, mas, no intuito de

tornar o texto legal mais abrangente e consistente, apresentou o Substitutivo nº 1.

Este  identifica  os  beneficiários  como aqueles  contemplados  por  políticas  públicas

federais, estaduais e municipais que promovam o acesso à terra para a agricultura

familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  incluindo  regularização  fundiária,  ações

discriminatórias,  crédito  fundiário,  legitimação  de  terras  quilombolas,  perímetros

públicos irrigados e demais programas de assentamento e de colonização.

No âmbito de competência desta Comissão, constata-se que a simples explicitação

de  beneficiários  da  Lei  nº  14.313,  de  2002,  não  gera  despesas  para  os  cofres

públicos nem fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destaque-se,  ainda,  que está prevista na Lei  nº  15.424,  de 2004,  no  art.  31,  a

compensação ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos

por  ele  praticados  em  decorrência  de  lei,  conforme o  disposto  no  art.  8º  da  Lei

Federal  nº  10.169,  de  2000,  bem  como  a  compensação  pelos  atos  gratuitos

praticados  pelos  registradores  de  imóveis  em decorrência  da  aplicação da Lei  nº

14.313,  de 19/6/2002. Em ambos os casos, as providências não constituem ônus

para  o  Estado,  sendo  realizadas  com  recursos  provenientes  do  recolhimento  de

quantia equivalente a 5,66% do valor dos emolumentos recebidos pelo notário e pelo

registrador.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.336/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  apresentado pela Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.946/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, a matéria em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade da implantação de ciclovias às margens das rodovias, nos trechos

em que cortem áreas urbanas, e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A matéria foi analisada previamente 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  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas opinou favoravelmente à aprovação da proposição na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa instituir a obrigatoriedade da implantação de ciclovias

nas rodovias e sistemas rodoviários, estaduais ou federais, em seus trechos urbanos.

De acordo com o texto original, essa obrigatoriedade seria aplicável às rodovias que

forem construídas no Estado, bem como àquelas que sejam ampliadas, duplicadas ou

tenham seu traçado alterado a partir da vigência da lei, que coincidiria com a data de

sua publicação. O texto prevê ainda a possibilidade de que, nos trechos onde seja

tecnicamente inviável  a  instalação  de  ciclovia,  seja implantada uma ciclofaixa,  ou

seja, uma faixa diferenciada para trânsito de bicicletas, demarcada no acostamento

da estrada.

O  proponente  da  medida  destaca  que  a  bicicleta  é  um  meio  de  transporte

importante,  saudável  e  econômico,  cuja  utilização  é  muito  comum  no  Estado,

independentemente  do  porte  das  cidades.  A  pretensão  de  tornar  obrigatória  a
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instalação de ciclovias, nas condições que especifica, tem por objetivo estimular o

uso desse meio de transporte e aumentar a segurança no trânsito, tanto para ciclistas

como para os demais usuários de rodovias em Minas Gerais.

Em  seu  exame,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  não  haver

impedimento sob o ponto de vista da competência constitucional para legislar sobre o

tema. Apontou ainda que diversos Estados, bem como o Distrito Federal, já dispõem

de  leis  com  disposições  semelhantes.  Dessa  forma,  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria. De forma, entretanto, a aperfeiçoá-la do

ponto de vista jurídico e da técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, no qual,

entre outras alterações, estabeleceu que a medida alcançaria apenas as rodovias

estaduais.

Por  sua  vez,  ao  analisar  o  mérito  da  proposta,  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas ressaltou a importância da bicicleta em um contexto,

nacional, de uso crescente de veículos motorizados particulares. Como consequência

do  menor  uso  de  meios  de  transporte  não  motorizados,  como  a  bicicleta,  e  do

transporte coletivo, as vias urbanas encontram-se crescentemente congestionadas.

Dessa forma, entendeu que a matéria representa um avanço, pois, ao proporcionar,

nas condições que especifica, mais segurança ao uso de bicicletas, estimularia o seu

uso, contribuindo para a redução de congestionamentos e também da emissão de

poluentes.

A Comissão destacou que, como o governo de Minas tem implementado programas

importantes  de  recuperação  e  expansão  da  malha  rodoviária  mineira,  como  o

Proacesso  e  o  Caminhos  de  Minas,  o  momento  parece  adequado  para  que  se

incluam  ciclovias  e  ciclofaixas  nas  rodovias  que  estão  sendo  construídas  ou

duplicadas. Por fim e de forma a aperfeiçoar o Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  apresentou  o  Substitutivo  nº  2,  que,  entre  outros

aperfeiçoamentos,  define  que  a  matéria,  caso  transformada  em  norma  jurídica,

entrará em vigor dois anos após sua publicação.

No  que  se  refere  à  competência  desta  Comissão,  não  se  verifica  repercussão

orçamentária da matéria. Aliás, o parecer da Comissão de mérito já considerava que

a  instalação  de  ciclovias  e  ciclofaixas  corresponde  a  uma  fração  pequena  do
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investimento necessário para construir uma rodovia. Além disso, as ciclovias seriam

instaladas  apenas  nos trechos  em que a  rodovia  cruzasse áreas urbanas,  o  que

limitaria as áreas sujeitas à obrigatoriedade instituída no projeto sob comento. Por

fim,  essa  obrigatoriedade  afetaria  apenas  as  rodovias  a  serem  construídas  ou

duplicadas, alcançando a expansão da malha sem, no entanto, afetar as pistas já

existentes.

O Substitutivo nº  2,  apresentado pela  Comissão de Transporte,  Comunicação e

Obras Públicas, estipula que a matéria, caso transformada em lei, entrará em vigor

dois anos após a data de sua publicação. Entendemos que esse prazo de transição é

adequado  para  permitir,  caso  a  matéria  seja  eventualmente  sancionada,  que  as

partes  envolvidas,  como  o  Poder  Executivo  Estadual  e  as  empreiteiras  por  ele

contratadas,  se adaptem ao novo  ambiente  regulatório  referente  à  construção de

ciclovias  e  ciclofaixas.  Em  face  do  exposto  e  considerando  ainda  os  pareceres

favoráveis das Comissões que nos antecederam, julgamos adequado que a matéria

avance nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de

Lei  nº  1.946/2011  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Romel Anízio  -

Doutor Viana - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.983/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  projeto  de lei  em epígrafe  proíbe  a

distribuição,  na rede de ensino pública e privada do Estado de Minas Gerais,  de

qualquer livro que contrarie a norma culta da língua portuguesa.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência e Tecnologia. Examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  proibir  a  adoção  e  distribuição  de  livros

didáticos, paradidáticos e literários com conteúdo contrário à norma culta da língua

portuguesa, bem como com teor sexual e incentivos diretos ou indiretos à prática de

atos criminosos.

Conforme  a  justificação  do  projeto,  a  motivação  para  que  se  estabeleça  uma

previsão  legal  que  vise  a  coibir  a  adoção  de  livros  que,  segundo  o  autor,  são

inadequados ao ensino da língua portuguesa, foi a distribuição do livro intitulado “Por

uma vida melhor”, cuja indicação foi aceita pelo Ministério da Educação para compor

o  catálogo  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático,  colocado  à  disposição  das

escolas públicas que oferecem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos para

a seleção dos livros conforme a sua proposta pedagógica.

O trecho  que gerou polêmica  nos meios  de  comunicação faz  parte  do  capítulo

“Escrever é diferente de falar”. No tópico “concordância entre palavras”, é discutida a

existência de variedades do português falado que admitem que substantivo e adjetivo

não sejam flexionados para concordar com um artigo no plural. É afirmado no texto

de “Por uma vida melhor” que “a norma culta existe tanto na linguagem escrita como

na oral, ou seja, quando escrevemos um bilhete a um amigo, podemos ser informais,

porém, quando escrevemos um requerimento,  por exemplo,  devemos ser  formais,

utilizando a norma culta”.

Na realidade, a questão se mostra complexa. Foram amplamente disseminados nos

meios  de  comunicação,  em  meados  de  2011,  opiniões  oriundas  de  acadêmicos,

políticos,  gestores  de  políticas  públicas,  juristas,  etc.  com  orientações  diversas.

Segundo a autora do livro e outros especialistas no tema, é adequada a abordagem

do texto,  uma vez que tomar consciência da variante linguística que se usa pode

ajudar  na apropriação da norma culta.  A corrente  que defende a  adoção do livro

assevera  que é  importante  ensinar  as  regras gramaticais  a  todos os alunos  sem
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menosprezar  a  cultura  em  que  estão  inseridos,  considerando  que  cabe  à  escola

ensinar regras, mas sua função mais nobre é disseminar conhecimentos científicos e

senso crítico, para que as pessoas possam saber por que e quando usá-las.

Em outra vertente, as pessoas que não aprovam a adoção do livro alegaram que

não cabe à escola, que deve compreender o contexto social em que atua, estimular,

como  método  de  ensino,  a  reprodução  dos  modos  de  falar  e  de  escrever  que,

segundo a própria autora, podem ser considerados inadequados. Segundo as vozes

contrárias, os educadores certamente cometeriam um retrocesso se recomendassem,

em respeito às variedades linguísticas, que seus alunos continuassem conjugando

verbos e formulando concordâncias em desacordo com o que há de mais elementar

na gramática tradicional.  De fato,  depende do ponto de vista  em que se apoia o

julgador o arbítrio sobre os possíveis danos e benefícios do esclarecimento, em livros

didáticos adotados na educação básica, acerca das variações da língua portuguesa e

das situações de seu uso para a formação dos jovens educandos.

Controvérsias ainda mais acirradas despertariam a proibição legal de se adotar na

rede pública e privada de ensino material  que contivesse “elevado teor  sexual”  e

“incentivos diretos ou indiretos à prática de atos criminosos”, seja pela dificuldade de

se definirem os contornos de tais conteúdos, seja pelo risco de se adotarem posturas

que  carregam  excessiva  carga  ideológica,  em  um  espaço  que  deve  privilegiar  a

pluralidade cultural  e  o  conhecimento  isento  da  influência de posicionamentos  de

natureza preconceituosa, que é, por excelência, o meio educacional.

Dessa forma,  entendemos que,  na forma original,  o  projeto incorre em algumas

impropriedades, sanadas pela Comissão de Constituição e Justiça no Substitutivo nº

1, que propõe priorizar a adoção de livros que não contrariem a norma culta da língua

portuguesa. Na forma proposta pela Comissão antecedente, não se cria embaraço à

autonomia das escolas com relação à seleção das obras a serem inseridas em sua

proposta pedagógica, ao mesmo tempo em que se mantém a necessária coerência

entre os conteúdos a serem ensinados e os pressupostos em que estão fundados a

educação formal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.983/2011 na
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forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.060/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe altera o item

11.1.1 do Anexo I a que se refere o § 1° da Lei n° 19.481, de 2011, que institui o Plano

Decenal de Educação do Estado.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  Educação,

Ciência e Tecnologia. Examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado

com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo alterar o Anexo I a que se refere o § 1° da

Lei  n° 19.481,  de 12/1/  2011 -  Plano Decenal  de Edu cação –, que trata da Ação

Estratégica  nº  1  do  tema  “Financiamento  e  Gestão”.  São  duas  as  alterações

propostas:  acrescentar  que os pais  devem participar da definição do conteúdo de

grade extracurricular e incluir o termo “moralidade” entre os fundamentos da gestão

escolar.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a expressão “grade extracurricular” não é

adequado para definir  atividades educacionais complementares nas instituições de

ensino.  Na  verdade,  nem  mesmo  “grade  curricular”  seria  uma  expressão

tecnicamente correta. O termo técnico empregado nesse último caso é “currículo”,

que, de acordo com o “Dicionário Interativo da Educação Brasileira”, é o “conjunto de

dados  relativos  à  aprendizagem  escolar,  organizados  para  orientar  as  atividades

educativas, as formas de executá-las e suas finalidades (...) e busca concretizar as

intenções dos sistemas educacionais e o plano cultural que eles personalizam como
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modelo ideal  de escola defendido pela sociedade”.  Não seria,  portanto, adequado

incluir  no  texto  de  uma norma da magnitude do Plano  Decenal  de  Educação do

Estado – PDEMG – terminologia imprópria ou estranha à área da Educação.

Se  a  questão  da  terminologia  é  essencial  em  uma norma  jurídica,  não  menos

importante é a forma como essa norma foi elaborada, sobretudo no caso específico

do PDEMG. A tramitação do PDEMG nesta Casa foi uma das mais ricas experiências

de participação da sociedade civil na discussão e aperfeiçoamento de um projeto de

lei em Minas Gerais.

Foram criadas diferentes oportunidades para a discussão do Plano. Nos dias 13, 14

e 15/5/2009 foi realizada no Plenário da ALMG a etapa final do fórum técnico “Plano

Decenal de Educação em Minas Gerais: desafios da política educacional”, precedida

por  um debate público,  consulta pública e oito encontros  em todas as regiões do

Estado.

O evento foi  organizado por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa,  a

Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  30  entidades  do  segmento  educacional,

envolvendo  gestores  estaduais  e  municipais,  estudantes,  professores,  pais,

conselhos,  representantes  da  educação  indígena,  do  campo  e  quilombola,  entre

outros.

Esse processo gerou a apresentação de mais de mil sugestões de alteração ao

texto original. Após análise e discussão, além do processo de debate e priorização

ocorrido  na plenária  final,  em Belo Horizonte,  foram aprovadas 251 propostas de

alteração, supressão ou acréscimo às ações estratégicas e metas do PDEMG.

O projeto em epígrafe tem teor idêntico a proposta apresentada nesse momento

das discussões, que não foi aprovada para integrar o documento final. Os delegados

do fórum consideraram desnecessário incluir seu conteúdo na ação estratégica a que

se  referia,  cujo  objetivo  era  o  fortalecimento  dos  órgãos  colegiados  nas  escolas

públicas e da participação da comunidade escolar nas decisões das instituições de

ensino. A participação dos pais na gestão escolar já é prevista expressamente no

Plano, e não se julgou conveniente especificar todos os campos em que ela deve se

dar.

Em relação ao processo de participação na elaboração do PDEMG posterior ao
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fórum  técnico,  ressalte-se  que  a  comissão  de  representação  do  referido  evento,

constituída  por  41  entidades  representativas  dos  diversos  segmentos  da  área de

educação,  acompanhou  toda  a  análise  posterior  proferida  pela  Comissão  de

Educação,  sugeriu  novos  aperfeiçoamentos  e  discutiu  os  desdobramentos  nas

diversas  fases  da  tramitação  do  Plano,  o  que  incluiu  a  realização  de  audiência

pública, em 3/3/2010, para debater as emendas apresentadas em Plenário. Essas

emendas foram objeto de novas alterações a partir das sugestões encaminhadas pela

sociedade civil.

Podemos afirmar, assim, que as ações estratégicas e metas corporificadas no texto

aprovado refletem o que de mais avançado foi possível estabelecer, tendo em vista o

equilíbrio de forças e os cenários de planejamento governamental que formaram o

contexto político quando da aprovação do Plano Decenal de Educação.

Uma das  principais  sugestões  acatadas  e  que  merece  especial  destaque  foi  a

cláusula de revisão, constante do art. 3º da Lei nº 19.481, de 2011: “a avaliação do

PDEMG será feita de dois em dois anos pelo Poder Executivo, em articulação com a

Assembleia Legislativa, os Municípios e a sociedade civil”.

Tendo  em  vista  o  intenso  processo  participativo  de  elaboração  do  Plano  e  a

expressa cláusula de revisão – de acordo com a qual em 2013 deverá haver sua

primeira avaliação e possível aperfeiçoamento legislativo, com a exigência de que,

para  tanto,  haja  convocação  da  sociedade  civil  –,  não  é  recomendável  que

proposições promovam modificações casuísticas e extemporâneas em suas ações

estratégias e metas. Trata-se de um plano para 10 anos, cujas alterações possíveis, e

até mesmo desejáveis, devem integrar um processo de avaliação e reconfiguração de

objetivos de toda a política educacional do Estado .

Alterar  uma  ação  estratégica  do  Plano  Decenal  de  Educação,  seja  na  forma

originalmente proposta pelo projeto em análise, seja na forma do Substitutivo nº 1,

ensejaria a sua descaraterização, motivo pelo qual entendemos que a proposição não

merece prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.060/2011.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.
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Bosco, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio

de sítios de compra coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento

para essas empresas no Estado e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a Lei nº 8.078, de 1990, que

contém 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, por meio das mais diversas empresas, em todo o País.

Para melhor adequar a proposição aos preceitos de ordem constitucional, apresentou

a Emenda nº 1, que suprime os arts. 6º, 7º e 8º. O art. 6º, por tratar de invasão de

competência  dos  demais  entes  federados.  O  7º,  em  função  da  responsabilidade

solidária já estar disciplinada no CDC. E o 8º, por se mostrar desnecessário, uma vez

que as relações existentes entre fornecedores e consumidores no comércio eletrônico
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já  são  classificadas  como  relações  de  consumo.  Além  disso,  essa  Comissão

reconheceu que o conteúdo da proposição em análise é altamente complexo e alvo

de discussão em diversos fóruns por todo o País.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte reforçou, em seu parecer,

a grande complexidade da matéria, mas destacou que o projeto não tenta esgotar o

assunto,  apenas  disciplinar  o  serviço  telefônico  de  atendimento  ao  consumidor.

Ademais, objetiva definir a responsabilidade da empresa vendedora, identificar essa

empresa, determinar requisitos mínimos para informações sobre esses produtos e

serviços e limitar o envio de correspondência somente para clientes pré-cadastrados,

que tenham autorizado expressamente o recebimento de ofertas e promoções em

sua conta de correio eletrônico. Nesse contexto, a Comissão entendeu que o projeto

é  uma ação governamental  específica  no  que diz respeito  à venda eletrônica  de

produtos e serviços por meio de sítios de compra coletiva pela internet, e que buscou

o equilíbrio  nas relações de consumo via internet.  Com o objetivo de aprimorar a

técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

No âmbito  de  competência  desta  Comissão,  a  ação  governamental  prevista  no

projeto  visa  harmonizar  as  relações  de  consumo  atendendo  a  necessidades  de

consumidores e fornecedores, de forma a propiciar política mínima de relações de

consumo. Resumindo: o Estado exerce sua função de regulação do mercado, com o

objetivo  de  evitar  distorções  e  garantir  qualidade,  segurança,  durabilidade e  bom

desempenho dos produtos e serviços oferecidos ao público consumidor.

Dessa  forma,  não  há geração de  despesas  para  o  Estado,  nem  se  fere  a  Lei

Complementar nº 101, de 2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel

Anízio - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe institui o

projeto de prevenção ao câncer Caminhos da Prevenção no âmbito do Programa de

Prevenção Primária do Câncer – Prevpri –, da Secretaria de Estado de Saúde.

Na análise inicial da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

A seguir, a Comissão de Saúde, examinando o mérito da proposição, opinou pela

sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo instituir projeto de prevenção ao câncer a ser levado

às  diversas  regiões  do  Estado  por  meio  de  unidades  móveis  equipadas  com

instrumentos aptos à realização de exames para identificação de câncer de mama, de

colo de útero, de próstata e de pele. Essas unidades contariam com equipe formada

por  um médico,  um enfermeiro,  três  técnicos de enfermagem e um motorista.  As

viagens  seriam  agendadas  pelas  gerências  regionais  de  saúde.  O  projeto  seria

instituído  no  âmbito  do  Prevpri,  da  Secretaria  de  Estado de Saúde.  Por  meio  da

proposição em epígrafe,  pretende-se  possibilitar  aos moradores  das regiões  mais

distantes do Estado e com dificuldades de acesso às unidades de saúde a realização

de exames preventivos do câncer em suas próprias comunidades, inclusive aquelas

localizadas no meio rural.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de suprimir disposições inconstitucionais. Segundo

o parecer exarado pela referida Comissão, 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
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constitucionais  e as  normas  aprovadas pelo  Legislativo.  Assim,  a elaboração e  a

execução  de  programas  são  iniciativas  que  dispensam  autorização  legislativa  e

configuram  atribuição  típica  do  Poder  Executivo,  detentor  de  competência

constitucional  para  realizar  tais  ações  de  governo.  Portanto,  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.

Nesse sentido, o dispositivo que atribui competência a órgão do Executivo, o que

determina  a  composição  da  equipe  de  prevenção  e  o  que  estabelece  os

equipamentos presentes nas unidades móveis foram excluídos no Substitutivo n° 1,

apresentado pela mencionada Comissão.

Tal posição é corroborada por esta Comissão, que entende que a forma adequada

de o Legislativo interferir  na formulação das políticas públicas, aqui entendidos os

planos, programas e ações de governo, seria por meio da discussão e da proposição

de alterações nos projetos de lei que visam a introduzir o planejamento estadual: o

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -,  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  -  e  a  Lei

Orçamentária Anual - LOA.

Na análise  do  mérito  da  proposição,  a  Comissão de  Saúde  argumentou que o

Ministério da Saúde, considerando a ocorrência epidemiológica do câncer no Brasil e

sua magnitude social, editou a Portaria GM/MS nº 2.439, de 8/12/2005, instituindo a

Política Nacional de Atenção Oncológica. O seu art. 2º, III,  estabelece que, para a

execução das ações dessa política, devem-se constituir redes estaduais ou regionais

de atenção oncológica, formalizadas nos planos estaduais de saúde e organizadas

em  níveis  hierarquizados,  com  estabelecimento  de  fluxos  de  referência  e

contrarreferência e garantia de acesso e atendimento integral a toda a população.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  que,  segundo  a  lógica  de

organização do SUS, a atenção básica deve ser prestada por todo Município, que é o

principal  ente  responsável  pela  gestão  da  rede  de  serviços  de  saúde  e,  por

conseguinte, pela realização direta da maioria das ações e programas de saúde. Já

as microrregiões sanitárias, compostas por vários Municípios contíguos, oferecem a
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assistência  de  média  complexidade,  e  as  macrorregiões,  compostas  por  algumas

microrregiões, prestam serviços de média e alta complexidade.

A fim de garantir o atendimento em média e alta complexidade fora do domicílio de

origem, foi criado o Sistema Estadual de Transporte em Saúde – Sets –, que integra

os Municípios das microrregiões do Estado, visando garantir o acesso aos serviços

de saúde por meio de um transporte eficiente e humanizado.

Dessa forma, as ações de prevenção e detecção precoce do câncer já estariam

organizadas segundo a lógica do SUS.

No entanto, o projeto em questão, com as alterações propostas pelo Substitutivo nº

1,  da Comissão de Constituição e Justiça,  e pela Emenda nº 1,  da Comissão de

Saúde, suplementaria as ações de prevenção já desenvolvidas pelas unidades de

saúde, no âmbito do SUS, garantindo o acesso universal e a integralidade da atenção

à saúde.

Assim, entendemos que os gastos decorrentes da adaptação das unidades móveis

para a prestação dos serviços poderão ser efetuados de acordo com a disponibilidade

financeira do Estado, de forma a não comprometer a gestão fiscal. Da mesma forma,

as equipes multidisciplinares de que trata o art. 2º poderão ser formadas de acordo

com a disponibilidade de servidores da estrutura já existente. Caso contrário, estar-

se-ia criando despesa obrigatória de caráter continuado, sem a estimativa do impacto

financeiro-orçamentário,  sem  a  demonstração  da  origem  dos  recursos  para  seu

custeio e sem a comprovação de sua adequação orçamentária e financeira com a

LOA, com o PPAG e com a LDO, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº

101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, em seus arts. 15 a 17.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.197/2011, no

primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.357/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  o projeto  de lei  em epígrafe  autoriza  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.

A matéria foi analisada previamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo visa autorizar o Estado a firmar convênio com os Municípios

com a finalidade de trocar informações sobre fatos geradores de tributos, com foco

nas operações passíveis de gerar Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

ISSQN -, especialmente aquelas relacionadas a cartões de crédito e débito.

O autor da matéria, em sua justificação, aponta que as responsabilidades atribuídas

ao  Município  cresceram  bastante  após  a  Constituição  Federal  de  1988,  o  que

pressiona  o  orçamento  desse  ente,  por  isso  as  receitas  municipais  se  tornam

elemento central para o atendimento das demandas dos munícipes e para a oferta de

políticas públicas. Existiriam, entretanto, segundo ele, possibilidades arrecadatórias

não realizadas pelos Municípios mineiros, por fatores diversos.

Entre essas possibilidades, o autor destaca uma relacionada com o pagamento com

uso de cartões de crédito e débito.  Ele esclarece que, ao se efetuar,  em território

mineiro, uma compra paga por meio de cartão, apenas uma fração do valor da venda

será  recebida  pelo  vendedor,  pois  existe  o  desconto  referente  às  taxas  da

administradora do cartão. Em decorrência disso, o ISSQN do Município onde ocorreu

a  transação  será  calculado  sobre  a  parcela  descontada  recebida  pelo  vendedor,

enquanto a diferença de valor (equivalente à taxa da administradora do cartão de
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crédito)  será  tributada  pelo  ISSQN  em  favor  do  Município  onde  está  sediada  a

administradora de cartões, geralmente fora do território mineiro. Explica ainda o autor

que o ISSQN seria devido no Município onde ocorreu a venda, pois foi nele que se

consumou  a  prestação  de  serviço.  Assim,  a  perda  de  arrecadação  do  Município

quando do pagamento com cartão representaria uma perda indevida de receita em

desfavor dos munícipes mineiros.

Embora  o  mecanismo  que  origina  essa  perda  de  arrecadação  seja  de  fácil

entendimento,  a  operacionalização,  por  parte  dos  Municípios,  de  estruturas  de

fiscalização e arrecadação das taxas referentes às operações com cartões é difícil,

devido  ao  grande  número  de  transações,  individualmente  de  pequena  monta.  A

natureza dessas transações requereria uma base de dados ágil e centralizada para

permitir  aos  fiscos  municipais  a  arrecadação  do  ISSQN devido,  com repercussão

positiva para as finanças dos Municípios e para a oferta de políticas públicas. Assim,

a atuação conjunta e cooperativa do fisco estadual - que disponibilizaria informações

sobre as operações geradoras de ISSQN de que tivesse conhecimento - e dos órgãos

de arrecadação municipais seria elemento facilitador para o correto recolhimento do

tributo municipal.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça recuperou o art. 37, XXII, da

Constituição  Federal,  também  citado  na  justificação  da  matéria,  que  prevê  o

compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma de lei  ou convênio

entre os entes federados. Recuperou ainda a Lei Federal n° 5.172, de 1966,  que

institui o Código Tributário Nacional, que prevê a assistência entre as administrações

das esferas federativas na fiscalização tributária, por meio de lei ou convênio.

Apontou, entretanto, que não compete ao Poder Legislativo autorizar a celebração

de convênio, pois essa seria uma atividade de caráter administrativo, de competência

exclusiva do Poder Executivo. Cita ainda entendimento nesse sentido emanado pelo

Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 1997 que o Executivo não necessita de

autorização para firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62

da Constituição Estadual.

De forma a compatibilizar as inovações propostas pelo projeto com o ordenamento

jurídico vigente, a referida Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, o qual, baseado
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na legislação tributária estadual, estabelece que o Estado e os Municípios poderão,

nos  termos  que  estabelece,  permutar,  entre  outras  informações,  dados  sobre

operações relacionadas a cartões de crédito e de débito.

No  que  se  refere  à  competência  natural  desta  Comissão,  não  se  vislumbra

repercussão  orçamentária  negativa  derivada  da  matéria  em  estudo.  Ao revés,  ao

fomentar o intercâmbio de informações fiscais, é possível obter uma melhor aplicação

do regulamento tributário atualmente em vigor, o que potencialmente repercutiria de

forma positiva na arrecadação, não apenas dos Municípios, mas também do Estado.

Embora  a  carga  tributária  vigente  no  País  já  seja  bastante  elevada  em  uma

comparação internacional que considere o seu nível de desenvolvimento, a redução

dessa carga deve ser feita por meio da simplificação e extinção de impostos, bem

como por meio da redução de alíquotas, e não por meio da aplicação assistemática

do  ordenamento  vigente.  De  fato,  a  aplicação  correta  e  abrangente  da  atual

legislação tributária é um passo para uma carga de impostos que seja de base ampla,

mas com alíquotas moderadas. Nesse sentido, o compartilhamento de dados entre os

entes  federados  é  um passo correto,  para  o  qual  a  matéria  em  estudo contribui.

Assim, julgamos proveitoso o projeto, motivo pelo qual opinamos por sua aprovação,

com os aperfeiçoamentos propostos pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 2.357/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.544/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe torna

obrigatório  para  o  comerciante  em  atividade  no  Estado  o  destaque  da  data  de

validade nos produtos  que comercializa,  garantindo a oferta  de  um novo produto



1027
____________________________________________________________________________

gratuito, caso essa irregularidade seja identificada pelo consumidor.

No 1º turno, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela rejeição do

projeto de lei.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  sob  comento  objetiva  tornar  obrigatório  para  os  comerciantes  em

atividade no Estado o destaque da data de validade dos produtos que comercializa,

garantindo ao consumidor a gratuidade de um novo produto, caso seja detectada a

irregularidade da informação.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  que  o  projeto  está

consubstanciado na Lei  nº  8.078,  de  1990,  que contém o  Código  de  Proteção e

Defesa do Consumidor - CDC -, e que a proposta em apreço suplementa a referida

norma  federal,  tornando  obrigatório  o  destaque  relativo  à  data  de  validade  e

penalizando o comerciante que transgredir a norma.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ressaltou que o CDC, nos

termos de seu art. 31, que exige, na apresentação do produto, informações corretas,

claras,  precisas,  extensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas  características,

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,

entre outros dados, já assegura a saúde e a segurança dos consumidores. Dessa

forma, a Comissão evidenciou impedimentos de ordem prática e jurídica à tramitação

da proposição, porquanto a medida nela proposta é inócua, em função de dispositivos

já existentes no CDC.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.  100, combinado

com o art.  102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento Interno,  qual  seja  analisar  a

repercussão financeira  da  proposição,  constata-se que o projeto em epígrafe  não
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gera despesas para os cofres públicos nem fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, esta Comissão reconhece as razões postas pela Comissão de Defesa

do Consumidor e do Contribuinte, em relação ao impedimento prático e jurídico de

transformação do projeto de lei em norma jurídica.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos pela  rejeição,  no  1º  turno,  do Projeto de  Lei  nº

2.544/2011.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Doutor  Viana -  Gustavo Perrella  -

Antônio Júlio.

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. Oiama Paganini Guerra por sua posse no cargo de

Chefe  do  Escritório  Regional  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis (Requerimento nº 2.001/2011, do Deputado Luiz Henrique);

de  congratulações  com a  Furnas  Centrais  Elétricas  S.A.  pelos  55  anos  de sua

fundação (Requerimento nº 2.424/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Subten. BM Marcos Antônio Braz e ao Sd. BM Vinícius de Mesquita

Oliveira, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, pela bravura demonstrada

no salvamento de Vander Soriano de Oliva, por ocasião de recente transbordamento

do Ribeirão Arrudas (Requerimento nº 2.496/2012, do Deputado Luiz Henrique);

de solidariedade aos Promotores de Justiça Laís Maria Costa Silveira e André Luiz

Garcia de Pinho e à esposa deste,  Sra.  Lorenza Maria Silva  de Pinho,  que vêm

sofrendo  ameaças e  atentados  contra  sua vida  (Requerimento  nº  2.600/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos).

TRANSCRIÇÃO

“OFÍCIO Nº 40/2012 – GABIN/PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC*

Brasília, 11 de janeiro de 2012.
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Ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Assunto: Integralização de piso salarial.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, registro o recebimento do Of. nº 2643/2011/SGM,

endereçado ao Senhor Ministro da Educação, Fernando Haddad, e posteriormente

repassado a este Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que

encaminha  cópia  do  Requerimento  nº  1.334/2011,  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais,  que  solicita  providências  para  que  sejam  garantidos

recursos com vistas a assegurar a integralização do piso salarial  nacional para os

profissionais da educação básica da rede pública estadual.

2  –  Informo  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  não  é  beneficiário  de  repasse  de

recursos da complementação da União ao Fundeb, na forma prevista no art. 4º da Lei

nº 11.494/2007, não se enquadrando, portanto, no universo de possíveis beneficiários

ao recebimento de recursos financeiros, a título de apoio complementar da União,

destinados à integralização do valor  do  piso salarial  profissional  nacional  para  os

profissionais do magistério público da educação básica, em face do que estabelece o

parágrafo único do art. 7º da referida lei, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008.

3  –  Ressalta-se,  ainda,  que  a  regulamentação  operacional  acerca  do  assunto

deverá ser oportunamente editada pelo FNDE e divulgada via internet no endereço:

www.fnde.gov.br,  item  “Fundeb”,  tópico  “legislação”,  de  forma  a  permitir  o

recebimento,  pelo  FNDE,  de  solicitações  dos  entes  governamentais  de  apoio

destinado à garantia do piso salarial para o magistério.

4 – Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos por meio dos telefones: (61)

2022-4470, 2022-4439, 2022-4154 ou 2022-4874.

Atenciosamente,

Andrea Collaço, Chefe de Gabinete Substituta.”

*  -  Publicado  de  acordo  com o  texto  original,  a  requerimento  da  Comissão  de

Direitos Humanos.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Registro  de  presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Palavras do Secretário Cássio Soares - Palavras da Sra. Carmem Rocha

Dias - Palavras da Deputada Rosângela Reis - Palavras da Deputada Liza Prado -

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara -  Palavras da Deputada Luzia Ferreira -

Palavras  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  da

Deputada Federal Jô Moraes - Entrega de placas - Apresentação musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia Internacional

da Mulher.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa  o Exmo. Sr.  Deputado Cássio

Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  representando  o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; e as Exmas. Sras. Deputada Federal Jô

Moraes;  Desembargadora  Márcia  Maria  Milanez,  representando  o  Presidente  do

Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa; Deputadas Ana Maria Resende,

Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis;  Andréa  Abritta

Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado e Presidente do Conselho Nacional

de Defensores Públicos Gerais - Condege -; e Carmem Rocha Dias, Presidente do

Conselho Estadual da Mulher.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  nesta  solenidade  do  Exmo.  Sr.  Deputado

Federal Weliton Prado; das Exmas. Sras. Maria Elvira Salles Ferreira, ex-Deputada

Estadual  e  Federal,  Conselheira  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social da Presidência da República, Presidente da Associação dos Caminhantes da
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Estrada Real – Acer – e Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas; Eliana

Piola, Coordenadora da Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres de Minas

Gerais;  Ana Maria  Campos,  Vice-Presidente  do  Servas;  Juliana Pires  de  Moraes,

Diretora e Presidente do Conselho de Mulheres Empreendedoras, representando a

associação  comercial;  Viviane  Matos,  representando  o  Deputado  Federal  Vitor

Penido; D. Efigênia, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Betim; Lôra, ex-

Vereadora e gestora do Bolsa Família e Cesta Escola, do Imbirussu; Ofélia Hilário,

Coordenadora da Coordenadoria de Política de Promoção da Igualdade Racial  de

Betim; e Valsi, da Coordenadoria Antidrogas de Betim; e do Exmo. Sr. Jackson Miller,

Presidente do PT de Nova Lima; e de 33 mulheres do Cras São João, de Betim,

trazidas pelo Prof. Michel.

Registramos também o recebimento de mensagem enviada pela Exma. Sra. Maria

do Carmo Lara, Prefeita Municipal de Betim, endereçada ao Presidente desta Casa.

Por meio dessa mensagem, a Prefeita cumprimenta as Deputadas componentes da

Mesa  de  Honra  pela  iniciativa  desta  homenagem,  as  mulheres  que  serão

homenageadas nesta tarde e todas que nos honram com sua presença e lamenta o

fato de não poder estar presente em razão de conflito de agendas.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Deputado Cássio Soares, Secretário de Desenvolvimento Social, dileto

amigo, representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia;

Exma.  Sra.  Deputada  Federal  e  também  Estadual,  amiga  Jô  Moraes;  quero

cumprimentar, com muito encantamento, a Desembargadora Márcia Maria Milanez,

representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa.

Quero saudar carinhosamente as Deputadas Maria Tereza Lara, Ana Maria Resende,

Liza Prado, Luzia Ferreira e Rosângela Reis. Quero cumprimentar, de forma fraterna,

a Exma. Sra.  Andréa Tonet,  Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais.

Quero  saudar  a  Sra.  Carmem  Rocha  Dias,  Presidente  do  Conselho  Estadual  da

Mulher.  Quero  cumprimentar,  de  forma carinhosa,  respeitosa  e  fraterna,  as  Sras.
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Ângela Campos, Maria Elvira, ex-Deputada e eterna Deputada; Mônica Miranda e

todos os presentes; por intermédio dessas mulheres guerreiras e idealistas,  quero

abraçar todas as mulheres que aqui se encontram. Queridos servidores da Casa do

povo e imprensa presente; ao Deputado Weliton Prado meu abraço e carinho.

Minhas primeiras palavras nesta solenidade comemorativa do Dia Internacional da

Mulher,  que  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  hoje  celebra,

destinam-se a  manifestar  nossa profunda convicção  de que  o  século  XXI  será  o

século feminino do Brasil. Para que assim o seja, o território a ser percorrido nos

apresenta um cenário desafiador. Como bem nos lembrou a Secretária de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais, nossa estimada amiga e Profa. Maria Coeli,

em recente artigo, o desequilíbrio de gênero em nosso país ainda coloca o Brasil em

posição constrangedora na ordem internacional. Ou seja, entre 135 países avaliados

em  2011  pelo  Fórum  Econômico  Mundial,  considerando  vários  indicadores  da

igualdade entre homens e mulheres, o Brasil ainda se coloca na segunda ou terceira

divisão  dessa  categoria,  sendo o  número  82  nessa classificação.  Vale  perguntar:

quando as mulheres brasileiras passarão a ser reconhecidas na primeira divisão, na

linha de frente da igualdade de gênero no mundo?

Não há dúvida, porém, de que desde 1932, quando foi conquistado o direito ao voto

pelas mulheres no Brasil, numerosos avanços foram alcançados nessa jornada, que

tem  por  objetivo  final  estabelecer  maior  equilíbrio  entre  as  duas  metades  da

humanidade  em  nosso  país.  Nesse  sentido,  os  homens  é  que  precisam  evoluir,

superando  estigmas  e  preconceitos,  para  abrirem  os  braços  ao  encontro  dessa

causa, da igualdade de gênero. Afinal, não haverá sociedade justa, moderna, feliz e

em  verdadeira  paz,  enquanto  estiverem  divididas,  entre  diferentes  sabores,  cada

metade  de  uma mesma laranja,  de  um  mesmo fruto,  que  tem  origem  na  planta

humana que a mão divina semeou nesta terra.

Mulheres de Minas; nobres colegas Deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado,

Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis,  que  compõem  a  brilhante

bancada feminina desta Casa, que admiramos pela sua competência, capacidade de

trabalho e dedicação à causa da representação popular e à atividade legislativa; Srs.

Deputados; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que culminou com
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a criação da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher,  a quem saúdo de

forma especial; convidadas e convidados desta solenidade; a Assembleia Legislativa

de nosso Estado é  parceira e  quer  se  colocar  na  vanguarda  dessa causa.  Aqui,

lideranças  femininas  vêm  exercendo,  há  longo  tempo,  seu  poder  e  sua  voz  não

somente em defesa de maior igualdade de gênero,  mas em defesa da vida e da

dignidade humana, sob todas as ordens, da dimensão política ao campo social. Suas

fisionomias desfilam agora diante dos meus olhos, na recordação, na memória e na

história.  Várias delas, ex-parlamentares, estão aqui  hoje, presentes, solidárias, em

sua vocação de bem servir.

As  Deputadas  que  hoje  ocupam  seus  postos  eletivos  nesta  Casa,  as  cinco

valorosas e  notáveis  mulheres que há pouco nomeamos e que,  certamente,  pela

densidade de gênero se desdobram e parecem valer pela presença de dez ou mais

parlamentares  atuando  neste  Poder.  Mas  é  exatamente  essa  a  dimensão,  a  da

representação política, aquela na qual o Brasil mais está devendo a si mesmo. Nesse

quesito,  nosso país  cai  para  a quarta  divisão na classificação mundial,  quase na

lanterna daquele grupo de 135 países, somente entrando em campo com a camisa

número 124. Enquanto isso, nossa vizinha Argentina ocupa, pelo menos, um honroso

20º lugar.

Vejam, portanto, nesse território brasileiro do futuro, quantos lugares ainda deverão

ser  ocupados  pelas  mulheres  no  quadro  de  nossa  representação  política,  das

câmaras  aos  Executivos  municipais;  nos  âmbitos  políticos  estadual  e  federal.  Na

pessoa da Carminha, saúdo os diversos Prefeitos aqui presentes.

Algumas  pessoas,  por  desinformação,  indagam  por  que  deve  existir  um  dia

dedicado às mulheres no calendário anual,  se todo dia deveria ser dia da mulher,

assim como do homem também. Sim, é verdade: enquanto tivermos vida, todo dia

está reservado a ser vivido,  por um gênero e pelo outro. Mas bendito dia,  amiga

Kátia, será aquele em que não houver mais necessidade de lembrar, a cada ano, a

data oficial de 8 de março, porque ela não se destina apenas à celebração da mulher,

já abençoada por Deus. O 8 de março é destinado a assinalar, sim, os seus direitos

ainda negados, limitados, ignorados, desconhecidos e ainda, muitas vezes, rejeitados

por uma sociedade fundada na discriminação e no arbítrio do poder machista.
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Não se  trata,  porém,  de  dar  lugar  a  uma atitude de confronto  entre  homens  e

mulheres.  Longe  disso,  Deputada  Jô  Moraes.  Esta  celebração  é  um  convite  à

cooperação  entre  ambos,  no  reconhecimento  de  que  o  ato  criador,  que  gerou

mulheres  e  homens  humanamente  iguais,  sendo  diferentes  apenas  em  suas

características e missões, deve ser acompanhado pela igualdade de oportunidades

em todos os domínios da vida. E a igualdade, sabemos todos, é condição primeira da

liberdade. Exatamente porque a sociedade está avançando mais rapidamente que a

instituição familiar,  mais se impõe a busca desse equilíbrio entre o masculino e o

feminino, entre a razão e a sensibilidade, entre a mente e o coração.

Recordemos  aquela  lição  do  mestre  Victor  Hugo,  esse francês  imortal,  quando

escrevia:  “Nenhum encanto exterior  é completo  se  a  beleza interior  não existir.  A

beleza da alma se expande como uma luz misteriosa sobre a beleza do corpo”. E,

quando falamos de beleza, saibamos que ela não deve estar presa à escravidão das

formas ou dos padrões ditados por variações da moda. Estamos nos referindo àquela

beleza da tese sábia de Espinoza: “Não é porque eu te acho bela que eu te amo, mas

porque eu te amo é que eu te acho bela”.

Sim, há mistérios na alma feminina que o homem, seu parceiro de alegrias e de

dores, de conquistas e de sofrimentos, haverá que evoluir  muito para descobrir  e

também para se completar como ser humano. Quantos conflitos - hoje ainda muito

agudos - deixarão de existir quando esse conhecimento mútuo for alcançado. Disso

não  temos  dúvida,  pois  é  nosso  aprendizado  de  todo  dia  no  lar  e  no  trabalho,

identificando nas mulheres valores específicos e nobres típicos de seu gênero, sem

os quais há muito tempo a humanidade teria embarcado nas trevas do tempo.

Se tivesse que citar três dos valores femininos que mais admiro, mirando-me no

exemplo das mulheres que aprendi a amar e a venerar, desde a querida presença

materna à da esposa, mãe e amiga, não hesitaria em nomear os valores da vontade,

da força e da resistência. Virtudes acompanhadas pelo poder e a força de três verbos:

observar, refletir e agir. Em quantas mulheres identifico esses valores e virtudes, que

parecem  nascer  dos  mais  densos  sentimentos  imantados  no  coração  feminino,

sintetizados, como também disse a Secretária Maria Coeli, na vocação de servir. A

humanização do poder passa, pois, pela maior presença das mulheres em todas as
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atividades  de  nossa  vida  comum,  nos  campos  político,  econômico,  social  e  do

trabalho.

Querida Lourdes, conterrânea, um abraço a você e a sua família. Gostaria de deixar

esta  saudação  do  Poder  Legislativo  de  Minas  Gerais  às  mulheres  mineiras  e

brasileiras, dedicando-a também aos homens, com a voz de Clarice Lispector:  “O

mundo não está na superfície; está oculto em suas raízes submersas no fundo do

mar”. É nessa dimensão de encantamento que devemos lutar, com as bênçãos de

Deus, pela maior igualdade de gênero em Minas e no Brasil!

Desejo sinceramente que todos os corações possam expressar reconhecimento e

gratidão à vocação e missão da mulher. Cada dia mais participativa, protagonista, na

construção  de  uma  sociedade  mais  justa,  fraterna,  cristã,  edificada  pela  fé.  Um

grande  abraço.  Que  Deus  conceda  a  todos  vocês  luz,  alegria  e  incontáveis

realizações. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Cássio Soares

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais,  meu  colega  de  Parlamento;  Exma.  Sra.  Jô  Moraes,  Deputada

Federal;  Exma.  Sra.  Desembargadora  Márcia  Milanez,  representando  o

Desembargador Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

Deputadas  Ana  Maria  Resende,  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e

Rosângela Reis, minhas colegas de Parlamento; Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon

Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais e Presidente do Conselho

de  Defensores  Gerais  -  Condege  -;  Sra.  Carmem  Rocha  Dias,  Subsecretária  de

Direitos  Humanos  e  Presidente  do  Conselho  Estadual  da  Mulher,  boa  tarde.

Cumprimento também D. Jovita, nova Presidente do Conselho Estadual, já nomeada

pelo Governador Anastasia e que tomará posse nos próximos dias;  a Sra.  Eliana

Piola, Coordenadora de Políticas da Mulher, na pessoa de quem cumprimento todas

as outras servidoras da Secretaria  de Desenvolvimento Social presentes, e a Sra.

Ana Campos, Vice-Presidente do Servas. De maneira especial, gostaria de abraçar

cada servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa de Margarete,

Chefe  de  Gabinete  da  Presidência,  que simboliza  e  representa  o  dinamismo e a

energia desempenhada por cada uma das servidoras desta Casa Legislativa mineira.
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Senhoras e senhores, nobres colegas de Parlamento, amigos Deputados Estaduais,

Deputado Federal Weliton Prado, boa tarde. Estamos há pouco mais de um mês à

frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, Pasta

que tem uma responsabilidade muito grande com o desempenho e a aplicação das

políticas públicas voltadas para as mulheres. Tão logo fui convidado pelo Governador

Anastasia, recebi orientação dele para que desse total atenção e empenho a fim de

colocarmos em prática as políticas voltadas para os interesses das mulheres. Isso

tudo, para referendar as palavras do Presidente Dinis Pinheiro, é porque precisamos

ter a igualdade dos direitos e dos valores, para que as mulheres possam galgar os

seus espaços de direito na nossa sociedade. Temos a responsabilidade da aplicação

das políticas públicas em nosso Estado.

Não mediremos esforços para que essas políticas sejam cada vez mais eficientes.

Fato é que, já no dia 8 de março último, tivemos a oportunidade, dentro do escopo de

governança em rede do Estado de Minas Gerais, também orientado pelo Governador

Anastasia, de assinar um termo de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento

Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

para levarmos a Lei Maria da Penha às escolas estaduais de Minas Gerais. Então,

teremos já uma importante ferramenta para conscientizarmos os nossos jovens, as

nossas  crianças  desde  a  formação  escolar  para  que  saibam,  no  futuro  e  no

desempenho  da  cidadania,  defender  os  direitos  da  mulher  e,  mais  do  que  isso,

respeitar o espaço dela na sociedade mineira.

Então, creio que estamos no caminho certo de levar esse desenvolvimento e essa

conscientização para todos os cidadãos mineiros. Tenham o nosso compromisso de

que,  durante  a  nossa  gestão  à  frente  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,

trabalharemos arduamente para que todas essas políticas públicas propostas pelo

governo do Estado sejam implementadas de maneira  muito eficiente.  Temos uma

equipe  de  ponta,  disposta  a  trabalhar  para  que  isso  se  torne  realidade.  Assim,

conclamo cada uma das senhoras a vir nos apoiar para que essas políticas tenham

ressonância  ao  longo  do  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  que  tem  dimensões

grandiosas,  mas a nossa vontade e o nosso entusiasmo são maiores ainda para

implementarmos essas políticas públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Palavras da Sra. Carmem Rocha Dias

Boa tarde  a  todos e  a todas.  Cumprimento os  colegas  de Mesa na pessoa do

Deputado  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  aqui

representando  o  nosso  Governador  Antonio  Anastasia.  Ao  cumprimentá-lo,

cumprimento todas as pessoas da Mesa, mas gostaria de me dirigir especialmente à

bancada feminina desta Casa, à Jô Moraes, nossa Deputada Federal, como de resto

aos demais companheiros de Mesa, especialmente, repito, essas Deputadas.

Deixo agora o mandato do Conselho Estadual  da Mulher  de Minas Gerais,  que

completa este ano 29 anos. Passo o bastão à Jovita, mas tenho a oportunidade de

falar ainda pela última vez como Presidente. Observando o regimento, como disse o

nosso Secretário, a posse dar-se-á nos próximos dias. Nesse tempo em que estive à

frente, essa bancada feminina e esta Casa não têm medido esforços para dar todo o

apoio às nossas iniciativas, para trabalhar lado a lado, para sermos parceiras. Assim,

é uma alegria muito grande estarmos aqui, hoje, nesta comemoração do 8 de março,

que está se dando no dia 15, para dirigir-me a vocês, aos demais Deputados colegas

que estão nesta Casa, aos meus colegas de Secretaria, aos meus colegas, enfim, a

toda  a  equipe  que  está  aqui,  a  todas  as  mulheres  que  também  representam  a

sociedade civil e o governo no Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais.

O 8 de março permanece para nós como um momento de reflexão, sobretudo sobre

os direitos humanos das mulheres, o acesso a esses direitos e às condições do seu

pleno exercício. É preciso reconhecer que a luta pelos direitos não começou agora.

Nessa caminhada, temos de ressaltar o trabalho e o exemplo do Conselho Estadual

da Mulher. Mas, mais uma vez, temos de relembrar – o que é importante, porque a

vida e seus acontecimentos não se iniciaram com a nossa chegada -  que muitas

mulheres  nos  antecederam  nessa  caminhada  e  que  muito  já  se  conquistou  em

matéria de direitos humanos.

Se hoje votamos e lutamos para ampliar os nossos espaços e a nossa presença na

democracia representativa, é porque muitas nos antecederam na conquista do direito

ao voto. Do ponto de vista da nossa trajetória, se enfrentamos a empreitada diária do

exercício  de  múltiplos  papéis  -  esposa,  mãe,  profissional  -,  é  porque  avançamos

historicamente  em  nossa  capacidade  de  nos  reinventarmos  de  forma  corajosa  e
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protagonista.  Seguimos buscando a igualdade de direitos,  mas abrindo caminhos,

rompendo barreiras, enfrentando desafios, hoje tão próprios do contexto histórico que

estamos vivendo, em uma sociedade em grandes transformações sociais: cai a taxa

de natalidade; formam-se novos modelos de família, em que os filhos não são mais

educados  somente  pelos  pais  biológicos  nem  convivem  somente  com  eles;  as

relações sociais tornam-se mais complexas, no rompimento com valores antigos e no

surgimento de novas reivindicações e comportamentos, que, por um lado, acirram

disputas e, por outro, incentivam cada vez mais o individualismo.

Há, portanto, desafios de nosso tempo que exigem que ampliemos nossa reflexão,

mas também requerem outras atitudes. É preciso pensar, por exemplo, que, se hoje,

em nossa vida de múltiplas funções, recebemos 20% a menos de salário em relação

aos homens, ou seja, se não há isonomia salarial, as mulheres dão mostras de que

estão compreendendo mais rapidamente, na sua trajetória de se reinventar, que seu

direito ao trabalho pode ser plenamente exercido para além de uma oportunidade de

emprego. Tanto é que estudos do Banco Mundial dão conta de que o Brasil é um dos

países onde mais cresce o empreendedorismo feminino, com alta taxa de sucesso

nos empreendimentos.  Não estaria aí uma saída para superar a discriminação no

mercado de trabalho e para garantir a inclusão produtiva de mulheres, que ao mesmo

tempo chefiam suas famílias, educam seus filhos e administram o seu tempo?

Há estudiosos do comportamento humano que também apontam as características

biológicas de machos e fêmeas como aspectos que influenciam gostos e aptidões e,

por  isso  mesmo,  interferem  na  escolha  de  profissões  e  de  regimes  de  trabalho,

deixando-nos mais uma reflexão: hoje, podemos afirmar, de forma generalizada, que

a jornada menor de trabalho, em tempo parcial, exercida pelas mulheres é mesmo

uma imposição decorrente da conciliação de múltiplas tarefas? Seria essa jornada

decorrência de permanecer a mulher cuidando da prole para que o homem possa

trabalhar e cumprir a sua jornada integral de trabalho? Estaria ela se sujeitando a

trabalhos de menor remuneração, por falta de qualificação? Precisamos pensar nisso,

até porque as mulheres estão mais escolarizadas que os homens. Onde está, então,

essa defasagem por falta de qualificação? Ou a jornada parcial seria decorrente de

uma escolha, ainda que tímida, da mulher, por entender que o trabalho, enquanto
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direito a ser exercido, não deve se tornar o centro de sua vida? Tudo isso é para

pensarmos.

Não raro, as mulheres que podem escolhem abrir mão de carreiras promissoras em

troca  de  horários,  jornadas  de  trabalho  mais  flexíveis,  para  ficar  com  a  família,

exercer outros direitos, como lazer, a cultura, cuidar da saúde preventiva. Enfim, não

estaríamos  nós nos dando conta de que a  vida não é só trabalho? Essa é  uma

reflexão polêmica, mas do nosso tempo. Nós não queremos assistência, queremos

reconhecimento, dignidade e todos os direitos a que a mulher tem direito.

É preciso lembrar  também que essa dinâmica do  mercado de trabalho  tem um

custo  e  uma consequência  para a  economia,  para o  País.  Basta  pensar  sobre  a

situação da Previdência e seu futuro. Se considerarmos que hoje a longevidade maior

é a das mulheres e o menor volume de contribuição é delas também, em razão de

menores salários, então por que a defasagem de salários é problema somente da

mulher? É problema somente para a mulher discutir? O problema da Previdência, o

custo econômico dessa defasagem salarial é um problema de homens e mulheres, é

um  problema social,  é  um  problema do  País.  Porque,  se  as  mulheres  são  mais

longevas,  são  elas  que  vão  usufruir  mais  de  uma previdência  para  a  qual  elas

contribuem menos.

Portanto,  fica  evidente  que  a  luta  pela  isonomia  salarial  deve  ser  de  todos,

independentemente  de  a  mulher  dar  provas  de  suas  capacidades  na corrida  por

postos  de  trabalho.  Por  outro  lado,  é  preciso  lembrar  que  as  mudanças  de

comportamento, que ocorrem mais rápido que a mudança de valores, têm um preço.

E, nesta esteira, um preço mais devastador, mais persistente, mais assustador é o

preço  da  violência,  cujas  estatísticas  e  consequências  nefastas  é  desnecessário

descrever. E aí, neste 8 de março, que estamos comemorando hoje, dia 15, voltamos

a esse tema tão recorrente, porém retomando uma pergunta que não pode deixar de

fazer parte do nosso cotidiano: sabemos da violência doméstica e intrafamiliar, mas o

que fazer para acabar com ela? Essa é a grande questão.

A  grande  saída  está  em  investir  no  binômio  que  dá  resultado:  educação  e

informação.  As  campanhas  não  param  e  já  se  tornaram  uma  mobilização

permanente, em que esta Casa tem sido grande e sensível parceira do governo, Sr.
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Presidente,  e  da  sociedade  civil;  nessas  campanhas,  no  avanço,  no  debate,  na

reflexão sobre todas essas questões. Mas é preciso mais! O governo de Minas, com

bem disse o nosso querido Secretário, tem por diretriz a gestão para a cidadania.

Esse é  o norte,  essa é a nossa diretriz  maior.  E gestão  para  a cidadania passa

necessariamente pelo Estado em rede, pela integração e transversalidade de ações e

de programas.  E é nesse contexto que queremos destacar,  mais uma vez,  como

apresentado  pelo  nosso  Secretário,  o  trabalho  pioneiro  e  arrojado  da  equipe  da

Superintendência de Promoção de Direitos Humanos da SUBDH na construção da

Rede  de  Educação  em  Direitos  Humanos,  que  temos  a  alegria  e  o  prazer  de

apresentar neste momento e cujo material  está à disposição no “hall”  desta Casa,

como uma ferramenta de grande alcance, porque pode se espraiar para toda Minas

Gerais,  fazendo de cada instituição -  universidade,  ONG, governo municipal  -  um

ponto de disseminação de informações, de debates, de capacitação, de formação da

sociedade no conhecimento, no exercício dos direitos humanos. A Rede de Educação

de  Direitos  Humanos  -  REDH  -  visa,  portanto,  desenvolver  ações  integradas  e

parceiras, de educação e promoção de direitos humanos em toda Minas Gerais, por

meio  de  estratégias  como  ensino  presencial,  ensino  a  distância,  seminários,

palestras, rodas de conversa, campanhas e “blitze” educativas, entre outras.

De modo muito especial, e não por acaso, buscamos reunir saberes e identidade de

propósitos entre as Secretarias citadas aqui pelo nosso Secretário, para lançarmos

por toda Minas Gerais como primeira ação de combate à violência a campanha Maria

da Penha vai  às escolas, envolvendo capacitação de professores e de conselhos

municipais.  Essa campanha é uma oportunidade para crianças e adolescentes do

Estado refletirem sobre a violência doméstica e intrafamiliar, principalmente a sofrida

pelas  mulheres.  Destaque  também  na  rede  para  a  capacitação  permanente  de

Conselhos de Direitos e de Conselhos Tutelares em toda Minas Gerais. Sempre que

tenho  oportunidade  de  usar  esse  microfone,  digo  que  Minas  Gerais  não  é  Belo

Horizonte, Minas Gerais são 853 Municípios, aqui tão bem representados pelos 77

Deputados desta Casa.

Para finalizar, quero dizer que é esta a nossa crença maior: igualdade de direitos se

constrói com um sistema de garantia de direitos humanos pautada por políticas de



1042
____________________________________________________________________________

promoção,  proteção  e  restauração  de  direitos,  onde  a  educação  assume  papel

primordial, pois não há direito a ser exercido se o mesmo não for conhecido, buscado

e reivindicado. Esperamos,  mais uma vez,  contar com o engajamento de todos e

todas  nesta  rede  –  vocês  pegarão  este  “folder”  lá  fora  -,  reafirmando  o  nosso

compromisso, que é de todos e de todas: em Minas, direito é a mulher ter direitos.

Muito obrigada.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo.  Sr.  Presidente desta Casa Legislativa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que nos

honra  em  estar  aqui,  nesta  homenagem  tão  importante  às  mulheres;  Secretário

Cássio  Soares,  que teve que se ausentar;  Desembargadora  Márcia Milanez,  aqui

representando o Desembargador Cláudio Costa; Profa. Carmem Rocha, Presidente

do  Conselho  da  Mulher,  na  pessoa  da  qual  também  cumprimento  a  próxima

Presidente do Conselho da Mulher, Sra. Jovita; Dra. Andréa Tonet, Defensora Pública

do Estado de Minas Gerais; Deputada Federal Jô Moraes, que nos honra muito com a

sua presença e também com sua representação no Congresso Nacional. Aliás, única

mineira  e  mulher  que  está  nos  representando  no  Congresso  Nacional.  Ficamos

honrados com essa sua participação.

Continuando,  saúdo as  Deputadas  presentes da  bancada feminina,  como Maria

Tereza Lara, Ana Maria Resende, Liza Prado e Luzia Ferreira; os Deputados desta

Casa que estão nos ouvindo; a comissão da Assembleia Legislativa que está sendo

instituída também pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva; todas as mulheres presentes;

as  mulheres  mineiras  que,  neste  momento,  estão  nos  ouvindo  por  meio  da  TV

Assembleia;  as  servidoras  desta  Casa  Legislativa,  pois  sabemos  que  é  muito

importante a participação e o trabalho de cada uma delas. Além disso, o valor que

cada uma representa para que haja produtividade e harmonia e para que o trabalho

flua nesta Casa.

Considero importante este momento de homenagem a todas as mulheres de Minas

Gerais porque temos uma luta histórica. A Profa. Carmem relatou em seu discurso a

luta pelos direitos humanos e pela dignidade da mulher.  Sabemos que há anos a

mulher vem trabalhando seu espaço na sociedade e hoje tem direito ao voto. Nesses

80  anos,  tem-se  muito  trabalho,  e  a  luta  não  foi  só  pelo  direito  ao  voto  e  pela
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igualdade. Hoje nós, mulheres, temos de desbravar novos caminhos. Conforme disse

o Deputado Cássio Soares, é preciso buscar para as mulheres políticas públicas de

saúde,  educação  e  segurança  pública  para  que  nós,  que  já  somos  parte  dessa

sociedade,  tenhamos ainda mais  espaço e condição de fazer com que haja essa

efetivação da melhora da qualidade de vida de todos nós.

Portanto, dentro dessa luta, nós, da bancada feminina, temos procurado realizar um

trabalho permanente nesta Casa - não só nesta data comemorativa -, trazendo as

homenageadas das nossas regiões e de vários lugares para aqui se representarem,

bem como para representarem as diversas mulheres de Minas Gerais. Na verdade,

temos  uma missão.  O que foi  tratado entre  nós é que estejamos  aqui  realmente

fazendo a presença das mulheres neste Parlamento. Além disso, buscando melhorias

e discutindo sobre a discriminação e a violência que hoje ainda sofrem no trabalho,

nas suas casas, nos diversos espaços da nossa sociedade. Não podemos cansar de

debater assuntos sobre a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher.

Parabenizo  o  governo de Minas,  por  intermédio  do  Governador  Anastasia  e  do

Conselho da Mulher, por lançar a cartilha “Maria da Penha vai às escolas”. Estamos

felizes porque teremos um espaço em que haverá um processo de educação das

nossas crianças quanto à lei e de conscientização de como pode ser desenvolvido o

respeito à dignidade da mulher, apresentando o quanto é importante a participação

das mulheres para a construção de um mundo melhor.

Quero aqui me ater às homenageadas a que fiz o convite: Sra. Gioconda Thomaz

Pereira Pascoal, que é Presidente de uma instituição importante no Vale do Aço, cuja

inauguração está prevista para julho, apesar de funcionar há anos – desde 2002. Tal

instituição  acolhe  pessoas  para  tratamento  contra  o  câncer.  É  uma  entidade

importante em Ipatinga em que várias mulheres se dispõem voluntariamente a fazer

um trabalho social. Quero solicitar à Sra. Gioconda que se levante. Peço uma salva

de palmas para ela. Essa mulher está representando todas as mulheres do nosso

Vale do Aço, da nossa Minas Gerais, do Brasil, porque ela está fazendo diferença.

Sabemos que ela tem uma história de vida maravilhosa, que será apresentada em

vídeo aqui.

Quero também destacar outra homenageada: a Sra. Zarife Selim de Salles. Pode
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se levantar,  Zarife.  Essa senhora  é  escritora,  autora  de  vários  livros,  membro da

Academia de Letras de Ipatinga e presta um serviço voluntário para pessoas carentes

- faz entrega de vários medicamentos doados pela comunidade. Está aqui um livro

dela em destaque que ela distribuirá no final deste evento. Esse é o último livro que

ela escreveu: “Uma Luz Poderosa em Minha Vida”. Vale a pena lê-lo.

Quero  parabenizar  todas.  Que  Deus  as  abençoe.  Espero  sairmos  daqui

energizadas,  espero  ampliarmos  nossas  lutas  sociais  e  políticas  para  que  essa

sociedade seja mais justa, fraterna e humana. Que Deus os abençoe.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente e agradeço a honra de

compartilhar desta Mesa nesta tarde.

Minhas queridas amigas, Deputadas Maria Tereza Lara, Ana Maria Resende, Luzia

Ferreira  e  Rosângela  Reis,  queria  aqui  dizer  que  me  sinto  muito  orgulhosa  por

compartilhar todos os dias os trabalhos com vocês nesta Assembleia, porque vocês

são  mulheres  que  realmente  orgulham  nosso  Estado,  mulheres  que  trabalham,

mulheres  lutadoras,  mulheres  que  realmente  fazem  com  que  percebamos  que  a

mulher consegue fazer diferença no espaço político.

Quero cumprimentar a Deputada Jô Moraes, minha amiga de tantos e tantos anos

de luta. Sabemos que ela é a única mulher Deputada Federal, mas tenho certeza de

que ela vale por todas as outras de nosso Estado. Ela tem feito um trabalho brilhante.

Minha querida amiga Márcia,  que tem a honra de ser hoje a primeira mulher  a

ocupar um cargo de direção no Tribunal de Justiça - os cargos eram estritamente

masculinos. Percebo, Deputada Maria Tereza Lara, que estamos avançando.

Minha querida amiga Maria Elvira, em cuja pessoa cumprimento todas as mulheres

presentes neste evento, associações e entidades. Minha querida Margarete, Chefe de

Gabinete do Deputado Dinis Pinheiro, mulher forte e trabalhadora, que admiro muito,

em  cuja  pessoa  cumprimento  todas  as  minhas  amigas  e  os  meus  amigos

funcionários.

Quero aqui agradecer à Consultoria, que preparou essa cartilha para vocês, para

todas as entidades. É uma honra discutir com vocês a situação econômica, política e

social da mulher. O lançamento dessa cartilha hoje é muito importante, porque não
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basta apenas termos lei, é preciso realmente nos mobilizarmos para que ela não fique

no papel.

Precisamos que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, uma lei que avançou

tanto no combate à violência, sejam utilizadas no dia a dia e que uma rede se envolva

para salvar vidas, efetivamente. Então, esse material confeccionado colaborará com

as instituições e com as entidades para discutirmos nossos avanços. Porém, de nada

adiantará avanços, se não mobilizarmos e exigirmos que essas leis saiam do papel.

Percebemos  que  as  mulheres  continuam  sendo  espancadas  e  que  mulheres

deficientes ainda têm muita dificuldade para realizar exames, pois grande parte dos

profissionais da saúde não estão capacitados para recebê-las.

Quero dizer à minha amiga Liliane, que estava indignada aqui, há pouco, porque

não há tradução em libras nesta reunião, que é por meio de indignações de mulheres

combativas que conseguiremos que o nosso Presidente coloque tradução em todas

as  sessões.  Já  conseguimos  isso  em  Uberlândia,  e  é  uma vanguarda:  todas  as

sessões ordinárias e solenes têm um tradutor em libras. Isso é um avanço. Creio que

conseguiremos isso com o nosso Presidente para Belo Horizonte também, porque ele

é sensível, atende às Deputadas e à população. Ele gosta de pessoas, e tenho a

certeza...

O Sr. Presidente - Já está determinado.

A Deputada Liza  Prado -  Eu já  sabia.  Este é  o nosso Presidente.  Se em todo

espaço tivesse um Presidente como este, avançaríamos muito. Não pretendo falar

muito hoje – apesar de gostar muito – porque tenho uma entrevista marcada agora, e

vocês sabem o quanto é difícil conseguir esse espaço. É importante falar um pouco

sobre o trabalho das mulheres, e falarei de vocês e das nossas homenagens às 17

horas,  ao  vivo,  para  todo  o  Estado.  É  uma  honra  ver  aqui  jornalistas  do  “site”

Observatório  Feminino  e  da  Rádio  Itatiaia.  Cumprimento  todas  as  amigas  da

imprensa.  Percebemos  o  trabalho  que  cada  uma de vocês,  homenageadas,  está

realizando, ajudando os mais carentes e as mulheres a se empoderarem: mulheres

que são vítimas de espancamento a todo momento; mulheres que são pobres e não

têm  comida  para  dar  a  seus  filhos;  mulheres  que  precisam  da  força  de  vocês;

mulheres  que  precisam  que  tenhamos  coragem  de  olhar  no  olho  de  qualquer



1046
____________________________________________________________________________

autoridade e lutar pelos nossos direitos. Fico orgulhosa de ver mulheres como vocês:

umas mais simples, outras mais estudiosas; umas intelectuais, outras artistas. Não

importa; todas são corajosas.

Maria Elvira, somos mais da metade da população. Percebemos que há aqui, entre

nossas  homenageadas,  todo  tipo  de  mulher  mineira.  Portanto,  foi  uma  honra

compartilhar com vocês este Plenário. Sigam em frente, desenvolvendo esse trabalho

maravilhoso. Continuem ajudando o nosso povo, porque, cada vez que ajudamos a

educar uma mulher,  refletirá na sociedade, pois ela educará seus filhos de forma

correta,  se  tiver  a  mesma  oportunidade.  Cada  vez  que  ajudamos  uma  mulher,

estamos ajudando o planeta a ser melhor,  ajudando-nos a sermos melhores.  Que

Deus nos ilumine, dê-nos muita coragem e força. Desejo saúde a todas vocês, para

que continuem sendo maravilhosas. Que você continue com a farmácia popular na

igreja, que é um trabalho maravilhoso.

A todas vocês que conheço: continuem sendo a líder dos relatórios femininos, a voz

forte, mostrando o caminho, em sua casa e nas escolas. Todo o caminho em prol da

mulher é caminho para um mundo melhor. Obrigada.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Nossa amiga, Deputada Jô Moraes, única Deputada Federal de Minas Gerais nesta

legislatura,  mas  que  representa  bem  Minas  Gerais  e  a  mulher  mineira;  minhas

amigas, mulheres guerreiras da bancada feminina: Ana Maria Resende, Liza Prado,

Luzia  Ferreira e Rosângela  Reis.  Também cumprimento  carinhosamente todas as

homenageadas, na pessoa das Sras. Siderli Rocha, de Betim, e Fátima Aguiar, de

Nova Lima.

Cumprimento e agradeço a todas as pessoas presentes.  Cito,  ainda,  nossa ex-

Deputada Maria Elvira. Honra-nos muito a presença das mulheres nesta Casa, como

a da Desembargadora Márcia Milanez,  da sempre presente Carmem Rocha e da

Eliana Piola. Não podemos cumprimentar nosso colega Deputado, hoje Secretário,

Cássio  Soares,  sem  mencionar  a  Eliana,  coordenadora  das  políticas  para  as

mulheres.  Num dia como este, isso não é possível.  Por essa razão faço questão

desse  cumprimento.  Menciono  também  a  Nadir  Alvarenga,  que  representa  a

CeasaMinas, onde trabalhei por mais de um ano.
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Presidente,  não  me  esqueci  de  V.  Exa.  Não  o  mencionei  primeiramente  de

propósito, porque hoje tivemos de cumprimentar inicialmente as valorosas mulheres.

Saúdo V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, que tem mantido o diálogo, dado abertura e

concedido espaço para nós, mulheres, desde que façamos as reivindicações, e temos

de reivindicar  sempre.  Da mesma forma,  cumprimento  todos os Deputados  desta

Casa.

Permito-me  saudar  também  o  meu  esposo,  Venézio  de  Lima,  companheiro  de

caminhada, assim como todos os homens, que são companheiros nossos do dia a

dia. Cumprimento ainda o Vereador Eltair, da cidade de Betim, onde moro.

A comemoração do Dia Internacional da Mulher ganhou uma conotação especial

para  nós,  brasileiras.  Pela  primeira  vez  na  história,  nosso  país  elegeu  uma

Presidenta, Dilma Rousseff, que confirma a força, a determinação e o potencial das

mulheres,  que,  ao  longo  de  décadas,  têm  conquistado  seu  espaço  nos  diversos

setores da sociedade.

Por isso abro espaço para cumprimentar carinhosamente todas as pré-candidatas a

Prefeitas  e  Vereadoras  do  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  as  que  estão  aqui

presentes, aquelas que nos veem pela TV Assembleia, assim como as que não estão

nos vendo, mas que darão uma resposta quando da sua participação nos espaços de

poder. Mulheres corajosas, sigam em frente.

No entanto, ainda temos muitos desafios a vencer: combater a violência contra a

mulher,  garantir  o  direito  à  educação,  à  creche,  à  saúde  de  qualidade,  à

profissionalização, à moradia digna e, na prática, garantir a isonomia salarial entre

homens e mulheres que exercem a mesma função.

Em setembro do ano passado, o PT, o meu partido, no IV Congresso Nacional –

onde  pude  estar  presente  –,  aprovou  a  paridade de  gênero  nas  suas  instâncias

partidárias. Mas, historicamente, sempre houve mulheres que romperam barreiras e

preconceitos de seu tempo e se destacaram ocupando espaços de poder na luta por

uma sociedade mais justa e igualitária. Queremos nos lembrar, neste momento, de

todas essas mulheres, todas. De modo especial lembramo-nos daquelas que foram

Deputadas  Estaduais  e  Federais  e  que  estão  hoje  nos  espaços  de  poder  do

Executivo.  São as  Prefeitas,  que administram com o potencial  do  olhar  feminino,
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priorizando  as  políticas  públicas  sociais,  como a  Maria  José  Haueisen,  a  Marília

Campos, a Elisa Costa e a Maria do Carmo Lara. Queremos homenagear todas elas.

Já falamos da nossa Jô Moraes, Deputada Federal. Saudamos todas as mulheres

que historicamente têm-nos dado sua contribuição.

Sr. Presidente, hoje estamos protocolando nesta Casa um projeto, de autoria da

bancada feminina, para instituir a Comenda Marta Nair Monteiro. Estamos sugerindo

esse nome agora, com certa surpresa. Anteriormente havia a sugestão de um outro

nome, mas não foi possível. A nossa bancada feminina sugere a Comenda Marta Nair

Monteiro, professora e primeira Deputada Estadual desta Casa. Se for confirmada a

sugestão pelas nossas companheiras de bancada, será esse o nome.

Sr. Presidente, queremos, mais uma vez, agradecer o seu diálogo permanente com

a bancada feminina.  Por  isso  mesmo nos  lembramos de um requerimento  dessa

nossa bancada para que haja, no mínimo, uma mulher na Mesa em todas as reuniões

especiais.

V. Exa. me permita falar sobre uma reivindicação que recebemos. Nesta reunião

especial, não temos uma intérprete de libras. Vamos somar esforços com a Deputada

Liza Prado, que estava conosco, e com toda a bancada feminina para que não mais

nos esqueçamos de que, na reuniões especiais, sempre deve haver uma intérprete

de Libras, o que já existe nos ciclos de debates e nos fóruns técnicos da Casa. Essa

é uma reivindicação justa e legítima da Liliane Arouca do Carmo, que estava entre

nós. Não sei se ela saiu, se ficou indignada, se foi embora. Acho que ela ficou meio

indignada e foi embora, sim. Mas quero registrar aqui sua reivindicação. Podem ter

certeza de que realmente ela é legítima e será atendida das próximas vezes. Quero

lembrar  aqui  também a Cátia  Ferraz,  que é  nossa amiga e sempre  se posiciona

contra qualquer tipo de preconceito.

Neste  momento,  não  poderíamos  deixar  de  mencionar  o  lançamento  do  “site”

Observatório  Feminino,  produzido  de  uma  maneira  brilhante  pelas  jornalistas  da

Rádio Itatiaia Cátia Pereira, Fernanda Rodrigues, Maria Cláudia e Mônica Miranda,

aqui representadas. O evento ocorrido ontem contou com a parceria desta Casa, por

meio do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que foi sensível à reivindicação,

bem  como  da  bancada  feminina,  sempre  parceira  desse  trabalho  que  vocês
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apresentam e que constitui um espaço privilegiado para fazer as mulheres, cada vez

mais, ocuparem seu devido lugar como companheiras, ao lado dos homens.

Para finalizar, quero homenagear também uma grande mulher, reconhecida no seu

país, Bolívia, e no mundo inteiro, Domitila Chungara, falecida anteontem. Ela foi uma

líder  mineira,  defensora da democracia e da melhoria  das condições de vida das

mulheres em seu país e no mundo.  Domitila  foi  a esposa de um trabalhador das

minas.  Mãe  de  sete  filhos,  ela  foi  a  única  mulher  da  classe  trabalhadora  que

participou  da  Tribuna  do  Ano  Internacional  da  Mulher,  organizada  pela  ONU  no

México, em 1975. Suas histórias e suas ideias tornaram-se mundialmente conhecidas

por  meio do livro “Se me deixam falar”,  escrito  com o depoimento  recolhido pela

pesquisadora brasileira Moema Viezzer,  publicado em 1977 e traduzido em várias

línguas.  Ainda temos  muito  que caminhar  e conquistar.  Não percamos de vista o

nosso sonho! Que sigamos em frente, recordando sempre nossa história! Parabéns,

mulher, pelo seu dia! Afinal, todo dia é dia da mulher! Que Deus continue abençoando

a nossa luta. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa,

Deputado  Dinis  Pinheiro.  Nas  pessoas  da Deputada  Jô Morais  e  da  Sra.  Márcia

Milanez, cumprimento todas as integrantes da Mesa. Jô é a única mineira da bancada

de Minas e Márcia é a primeira mulher a ocupar um cargo de direção do TJ. As duas

aqui fazem história.

Minhas  companheiras  de  bancada  já  foram nominadas,  mas  permitam-me aqui

destacar  minha  querida  amiga,  a  ex-Deputada  Maria  Elvira.  Estávamos  ali

conversando, e a Jô Moraes dizia: “Ela está parecendo uma adolescente”. Portanto,

você  deverá  nos  contar  esse  milagre  do  rejuvenescimento,  pois  estamos  todas

curiosas.

Permitam-me destacar a presença da D. Maria Martins, que já foi Vice-Prefeita de

Divinópolis e é mãe do Deputado Federal Jaime Martins. Aliás, Divinópolis está com

uma grande representação aqui. Destaco as presenças de Waldemar Amaral e Eliana

Piola, da Coordenadoria da Mulher. Ela também é divinopolitana e já foi Vereadora

nessa cidade. Permitam-me destacar também a presença da Juliana Moraes, que é
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Presidente  do  Conselho  da  Mulher  Empreendedora  da  Associação  Comercial  de

Minas, que tem atuado bastante para valorizar a mulher empresária. Quero destacar,

ainda,  as presenças da Estael,  da  Giorgina e da  Maria,  funcionárias  da Regional

Nordeste da  Prefeitura  de Belo  Horizonte,  com as quais  tive  o  imenso prazer  de

trabalhar, quando lá estive.

Quero também destacar a presença da Jovita, que, com a saída da Profa. Carmem,

assumirá o Conselho Estadual da Mulher. Jovita e Profa. Carmem, aqui estão duas

fundadoras do Conselho, eu e Jô Moraes. Juntas, fomos fundadoras com a primeira

Presidente, Júnia Marise, a quem quero reverenciar. Até hoje a Júnia foi a mineira

que mais ocupou cargos de destaque no País, sendo a primeira Senadora eleita e

também Vice-Governadora. Quando começou como Vereadora, os tempos eram mais

difíceis, e ela conseguiu ocupar esses espaços. Portanto, deixo a minha reverência

ao papel que a Júnia Marise ocupou nesse espaço. E Júnia foi a primeira Presidente

do Conselho Estadual da Mulher, empossado em setembro de 1983, por Tancredo

Neves,  que  tinha  sido  eleito  com  esse  compromisso,  decorrente  da  grande

mobilização das mulheres na campanha pela redemocratização do Brasil. Deixo aqui

esse registro. Considero-o importante, pois se trata de um resgate. Ela está meio

sumida, mas não podemos nos esquecer de seu papel para construir essa cidadania

das mulheres.

Quero também cumprimentar  as  minhas duas homenageadas.  A Sandra  Amaral

tem um grupo, De Volta pra Casa, que reforça a questão da adoção em Divinópolis.

Quem cuida das nossas crianças e de nossos adolescentes está cuidando do futuro

do nosso Brasil. A outra homenageada é a Carminha, famosa Prefeita de Carmópolis.

Fiz questão de homenagear uma mulher que está exercendo um cargo executivo,

porque sabemos que essa é uma das grandes barreiras que temos no Brasil. Sei

como é difícil  se eleger e governar.  Se para todos que governam há dificuldades,

porque a gestão apresenta muitos desafios, para as mulheres, a dificuldade ainda é

muito maior. Estou marcando duas áreas: a da política, que é um desafio, e a do

trabalho  social,  que  sempre  foi  um  espaço  pelo  qual  transitamos  muito  bem,

principalmente por causa de nosso vínculo com as crianças, com os adolescentes e

com a vida.
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Por  último,  quero  cumprimentar  também  uma pessoa  que  está  no  Plenário,  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Aqui há cinco Deputadas, mas o Deputado Dalmo foi

mais esperto que nós: apresentou um requerimento de instalação de uma comissão

especial  para  discutir  e  acompanhar  a  questão  da  violência  contra  as  mulheres,

investigar as falhas na aplicação da Lei Maria da Penha e propor soluções. Fiz isso,

Dalmo, para dizer a todos que fico muito feliz, porque significa que avançamos. Há 29

anos,  quando  começamos,  no  primeiro  conselho,  a  discutir  assuntos  relativos  à

cidadania  das mulheres,  na  gestão  pública ou  no  espaço público,  era  algo  muito

estranho.  Isso  soava  como  uma  questão  excêntrica  de  um  grupo  de  mulheres

também  excêntricas,  que  viviam  falando  que  deveríamos  ter  direitos  iguais.  Isso

ocorreu  há  apenas  29  anos.  E  se  hoje,  um  homem,  que  tem  pelo  voto  uma

representação popular, julga que isso é um problema de todos, acredito que esse é

resultado do caminho que trilhamos. Fico muito feliz de ter partido de um Deputado a

iniciativa de trazer esse debate para esta Casa, que, prontamente, foi acolhido pelo

nosso  Presidente,  também  um  homem  que  não  achou  estranho  ter  aqui  uma

comissão especial para tratar desse assunto.

Muitas pessoas, nos dias que antecedem a data de 8 de março,  perguntam se

temos  motivos  para  comemorar  ou  lamentar.  Hoje  mesmo  a  jornalista  que  me

entrevistou  perguntou:  “Temos  mais  motivos  para  comemorar  ou  para  lamentar?”

Temos  muitos  motivos  a  comemorar.  O  principal  deles  é  que  essa  questão  da

cidadania das mulheres, da igualdade, da equidade de gênero deixou de ser assunto

de mulheres, passando a ser assunto da sociedade. Digo mais: assunto de extrema

relevância nacional. Temos apenas 10% de representação feminina no Parlamento,

apesar  de  sermos  a  maioria  da  população,  de  representarmos  50% da força  de

trabalho, de sermos mais escolarizadas, de já demonstrarmos nossa capacidade em

todos os segmentos em que atuamos. Existe uma incompatibilidade: por que o poder

é tão masculinizado no Brasil? Creio que essa não seja uma questão das mulheres, e

sim da nossa democracia, do nosso país. Repito: temos muito a comemorar porque

esse é um assunto de todos, mas temos muito a trilhar ainda. Creio que o poder

compartilhado seja o grande desafio do Brasil.

Neste  ano,  tínhamos  a  esperança  de  que a  reforma política  fosse votada,  que
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pudéssemos disputar  as  eleições com maior  possibilidade de inserção.  Estou  um

pouco frustrada com o acanhamento dessa discussão, fui relatora na comissão que

discutiu o tema aqui na Assembleia. A matéria está parada em Brasília. Continuamos

tendo eleições que excluem as mulheres, porque as campanhas são muito caras, os

partidos ainda são muito fechados, as mulheres não conseguem se empoderar nos

partidos, o que faz com que não tenham prioridade nas campanhas políticas. Sem

uma ampla e democrática reforma política, conseguiremos ser excluídas dos espaços

de poder.

É com muita alegria que há muito o que comemorar. Aliás, mais a comemorar que a

lamentar. Infelizmente, ainda existem situações absurdas, como o caso noticiado hoje

nas redes sociais e para o qual solicito repercussão. Uma jovem marroquina de 16

anos  se  suicidou  porque  foi  estuprada  aos  15  anos,  e  lá  o  estuprador  tem  a

prorrogativa de ser preso ou pode optar por casar-se com a vítima para lavar a sua

honra. E ele escolheu se casar. A família da vítima a empurra para essa situação,

porque acha que é uma desonra perder a virgindade antes do casamento, mesmo em

se tratando de estupro. Então, ela foi obrigada a se casar aos 15 anos, inclusive na

presença de um Juiz. Além desse ato de violência, a jovem era vítima de violência

cotidiana, sendo que a família não acatava suas denúncias. Esses casos de barbárie

ainda consideram a mulher como se não houvesse cidadania e direitos. Fazer isso

com uma jovem é considerar que não tenha nenhuma possibilidade de escolha e de

exercer seus direitos humanos básicos. Continuaremos lutando sempre para termos

um planeta mais humano e com mais igualdade. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Sr.  Presidente, Deputado Dinis  Pinheiro, na pessoa de quem cumprimento essa

Mesa bonita, majoritariamente feminina e colorida, que traz alegria para os nossos

olhos e corações, e todos os homens. Saúdo a Maria Elvira, que precisou sair,  a

Eliana  Piola  e  as  demais  mulheres.  Elas  são  ferrenhas  defensoras  das  causas

femininas e nos dão um exemplo. Apesar de serem aguerridas em defesa da mulher,

não esquecem de manter seu lado feminino, sua beleza, sua sensualidade, o charme

feminino próprio de todas nós.

Gostaria de cumprimentar todos que nos assistem pela TV Assembleia e também
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as minhas duas homenageadas. Busquei uma da área social e outra que iniciou sua

carreira na área da educação. Na verdade, busquei essas duas porque a questão

social e a educação são áreas que desenvolvem em todos nós a sensibilidade para

os  males da  nossa sociedade.  Apresento  a  vocês Ana Maria,  Vice-Presidente  do

Servas, a quem peço que se levante, por favor. Onde houver mazelas e desastres em

Minas  Gerais,  Ana  Maria  estará  lá  com  o  Servas  em  busca  de  soluções  para

amenizar as tristezas da nossa população mineira. Muito obrigada, Ana Maria, por

estar aqui.

Também  gostaria  de  apresentar  a  vocês  a  Dorinha,  minha  colega  da  área  da

educação, que começou como educadora e hoje é Prefeita de uma cidade do Norte

de Minas. Dorinha, muito obrigada pelo trabalho que faz em nossa região do Norte de

Minas, transformando a realidade e levando cidadania para a nossa população.

A escolaridade feminina aumentou. As taxas de natalidade e de mortalidade infantil

e  materna  diminuíram.  A  expectativa  de  todos  aumentou.  A  mulher  ganhou

autonomia, mas sua qualidade de vida continua claudicante. A legislação determina

que para cargos iguais os salários têm de ser iguais. No Brasil, no entanto, a viciada

cultura  organizacional  desconhece  a  legislação,  e  as  brasileiras  recebem,  em

igualdade de condições, 30% a menos que os homens. Assim, a grande maioria de

nós ainda anda com o chapéu na mão aceitando qualquer coisa que oferecem. A Lei

Maria  da  Penha  condena  homens  violentos,  alerta  outros  tantos  companheiros

truculentos,  mas  a  organização  familiar  pré-histórica,  baseada  na  posse  e  na

submissão, continua sendo reproduzida em nossa sociedade. A existência de leis e a

realidade vivida por nós, mulheres, me faz lembrar um milenar provérbio chinês: “Dê

um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e

você o estará alimentando pelo resto da vida”.

A lei coíbe, condena, é pontual. A lei incide quando o leite já se derramou e nada

mais  faz  com que  possamos  recuperar  esse leite  derramado.  Reprime,  mas não

constrói o respeito baseado no companheirismo, na paz e na felicidade. É necessário

combater e vital é esclarecer e despertar: a educação é a vara. Vara que ensina a

todos que Deus nos criou para sermos felizes e fazermos felizes nossos parceiros. A

educação é a vara que nos ensina que, quando recebemos de Deus a suprema graça
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de nos tornarmos pais e mães, assumimos a responsabilidade pela felicidade dos

nossos filhos.

Para terminar, gostaria de contar a vocês uma pequena história de um bondoso rei

que gastava toda a sua fortuna para reduzir as infelicidades e as tristezas de seus

súditos mais humildes. Seus conselheiros, preocupados, o procuraram e falaram o

seguinte:  “Mas,  meu  senhor,  daqui  a  pouco  serás  pobre  como  todos”.  Esse  rei

bondoso  falou  com  seus  conselheiros:  “Enquanto  em  nosso  reino  tivermos

desigualdades que gerem tristezas, que gerem amarguras, estarei gastando tostão a

tostão”.

Parodiando esse rei, eu e as Deputadas Rosângela Reis, Maria Tereza Lara, Liza

Prado  e  Luzia  Ferreira,  minhas  colegas,  com  indignação  mas  com  muito  amor,

oferecemos a toda a Minas Gerais o nosso exemplo. Continuaremos investindo nossa

crença e energia até que nenhuma lágrima mais role do rosto de uma criança que

assiste  a  sua  mãe ser  humilhada,  desrespeitada e  violentada.  Obrigada.  A todos

vocês, o meu carinho.

Exibição de Vídeo

O locutor – Neste momento convidamos os presentes para assistir ao vídeo feito

pela TV Assembleia sobre as homenageadas desta solenidade.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer-lhes a oportunidade. Trago uma

brevíssima saudação da bancada federal mineira da Câmara, que é pequenininha,

mas barulhenta. Quero evidentemente cumprimentar todas as autoridades que estão

presentes à Mesa e as que estão aqui, porque, Presidente, também nesta plenária há

a história e a construção dos avanços do Estado.

Eu estava lembrando-me de quantos acontecimentos envolveram as mulheres aqui.

Em  1983,  nesta  Mesa,  realizou-se  um  encontro  nacional  do  PMDB:  Mulher,

Mobilização e Mudança. Estavam ali, junto comigo e com a Deputada Luzia Ferreira,

nossos  queridos  Tancredo  Neves  e  Ulysses  Guimarães  e  várias  outras

personalidades  –  Teotônio  Vilela  também  estava  presente  -,  demonstrando  que,

naquele  momento,  essas  autoridades  que  lutavam  pela  redemocratização
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encontraram acolhida em um encontro de mulheres aqui, em Minas Gerais.

Por isso queria aproveitar a oportunidade de trazer esse abraço. Peço licença às

combativas Deputadas Ana Maria Resende, Luzia Ferreira,  Liza Prado, Rosângela

Reis  e  Maria  Tereza  Lara;  à  nossa  Desembargadora  Márcia;  à  nossa  querida

Conselheira  Carmem  e  à  futura  Conselheira  Jovita,  para  cumprimentar  muito

especialmente uma pessoa que não está aqui, mas que deixou um pedaço. Queria

trazer um abraço à D. Irene, mãe do Presidente. Se ele fez esse discurso sensível,

isso é porque ela, aos 82 anos, ainda acha que precisa trabalhar e vai, todos os dias,

para  a  escola  Helena  Antipoff  para  dar  e  deixar  sua  contribuição.  Por  isso,  Sr.

Presidente,  permita-me  a  minha  homenagem  à  Dona  Irene.  Que  ela  esteja

prontamente restabelecida de qualquer dificuldade e que continue com essa trajetória

que só lembra a de Marília de Dirceu, a de Bárbara Heliodora e a de tantas mulheres

que estão aqui.

Encerro minha fala dizendo que a Minas mulher saber o que quer. A Minas mulher

quer mais espaço no poder.  A Minas mulher quer igualdade no trabalho. A Minas

mulher  quer  autonomia  na  família,  partilhando  os  serviços.  A Minas  mulher  quer,

sobretudo, quando chegar 2012, nas eleições municipais, que as mulheres ocupem

nas urnas os espaços que ocupam na construção cotidiana neste Estado. Parabéns à

Assembleia Legislativa, parabéns a vocês.

Entrega de Placas

O locutor – Neste momento, a bancada feminina desta Casa, juntamente com o

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  de  placas  comemorativas  a

alguns  mulheres  que  aqui  serão  homenageadas,  com  os  seguintes  dizeres:  “Dia

Internacional da Mulher. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta-

lhe, nesta data, justa homenagem por sua atuação em prol da comunidade, na defesa

da justiça, do bem social da vida”.

Convidamos a Deputada Ana Maria Resende, juntamente com o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia, para fazer a entrega das placas às Exmas. Sras.

Ana Maria Guimarães Campos Lima, Vice-Presidente do Servas, e Maria das Dores

de Oliveira Duarte, Prefeita Municipal de Claro dos Poções.

Em  seguida,  e  em  nome  da  Deputada  Liza  Prado,  que  transferiu  para  o  Sr.
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Presidente a incumbência de fazer a entrega,  convidamos para a homenagem as

Exmas.  Sras.  Desembargadora  Márcia  Maria  Milanez,  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado;  e  as  jornalistas  Mônica  Miranda,  Maria  Cláudia  Santos,  Kátia  Pereira  e

Fernanda Rodrigues, do programa Observatório Feminino.

Convidamos a Deputada Luzia Ferreira para fazer a entrega das placas às Exmas.

Sras. Sandra Amaral, Presidente do grupo de adoção De Volta pra Casa; e Maria do

Carmo Lara, Prefeita Municipal de Carmópolis de Minas.

Convidamos a Deputada Maria Tereza Lara para fazer  a entrega das placas às

Exmas. Ras. Siderli de Almeida Roque, da Liderança Comunitária de Betim; e Maria

de  Fátima  Monteiro  de  Aguiar,  coordenadora  dos  programas  de  transferência  de

renda da Prefeitura Municipal de Nova Lima.

Convidamos  a  Deputada  Rosângela  Reis  para  fazer  a  entrega  das  placas  às

Exmas. Sras. Gioconda Thomaz Pereira Pascoal, fundadora e voluntária do Grupo de

Apoio e Prevenção do Câncer Se Toque; e Zarife Selim de Sales, voluntária e uma

das fundadoras da entidade Farmácia Esperança.

- Procede-se à entrega das placas.

Apresentação Musical

O  locutor  –  Neste  momento  convidamos  os  presentes  para  ouvir  o  Coral  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que, sob a regência do maestro

Rodrigo  Garcia,  acompanhado  pelo  pianista  Antônio  Carlos  de  Magalhães,

apresentará  as  canções  “Ave  verum  corpus”,  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  e

“Gabriel's Oboe”, de Ennio Morricone.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - A Deputada Rosângela Reis informa que Zarife Selim de Salles, uma das

homenageadas nesta solenidade, ao término deste nosso encontro, distribuirá,  na

saída, um livro de sua autoria intitulado “Uma luz poderosa em minha vida”.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Parabéns. Adorei este evento, esta

celebração.  Que Deus nos dê muita paz e alegria.  Quero abraçar e reverenciar o

coral, que canta e nos encanta verdadeiramente, não é? Vocês gostaram? Eu adorei.

Quando se reverencia a mulher, evidentemente, querida Margarete e servidoras desta

Casa, que as mulheres mineiras possam levar para a casa, no coração, uma rosa.



1057
____________________________________________________________________________

Onde estão  as  rosas? Por  gentileza.  Agora  melhorou.  Para  levar  no  coração,  D.

Ângela.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Presidência da Deputada Luzia Ferreira

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

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

Leonardo Moreira - Entrega de placa - Palavras do Sr. José Nogueira Soares Nunes -

Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  da  Sra.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Gustavo Corrêa - Leonardo Moreira - Luiz

Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Tiago Ulisses.

Abertura

A Sra.  Presidente  (Deputada  Luzia  Ferreira)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Associação  Mineira  de

Supermercados - Amis - pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. José Nogueira

Soares  Nunes,  Presidente  da  Associação  Mineira  de  Supermercados  -  Amis  -;

Raphael  Andrade,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,

representando  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda;  e  Alberto  Salum,
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Presidente Interino da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

a Exma. Sra. Lúcia Maria dos Santos Pacífico Homem, ex-Deputada e Presidente do

Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; e os Exmos. Srs.

Lúcio Emílio de Faria Júnior, Vice-Presidente da Federação do Comércio de Bens,

Serviços  e  Turismo  do  Estado de Minas  Gerais  -  Fecomércio  -,  representando o

Presidente,  Lázaro  Luiz  Gonzaga;  e  Deputado  Leonardo  Moreira,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Bruno  Selmi  Dei  Falci,  Presidente  da  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Belo

Horizonte;  José  Batista  de  Oliveira,  Presidente  do  Sindicato  da  Indústria  de

Panificação; Pier Senesi, Secretário Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de

Belo Horizonte; Vereadores Joel Moreira, Fábio Caldeira e Geraldo Félix, da Câmara

Municipal de Belo Horizonte; Júlio Gomes Ferreira, Presidente do Sindimaco; Marcelo

Lana, Vice-Presidente da Emater; Getúlio Gontijo de Amorim, Assessor da Diretoria-

Geral do Instituto Estadual de Florestas; supermercadistas; fornecedores; parceiros;

funcionários; e Presidentes de entidades ligadas ao setor.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado pela cantora Márcia Prímola.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Leonardo Moreira

Exma. Sra.  Deputada Luzia Ferreira,  neste ato representando o Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  de  Minas  Gerais,  por  cujo  intermédio

cumprimento os demais membros desta Casa presentes na reunião; Presidente da

Amis,  Sr.  José  Nogueira  Soares  Nunes;  Secretário  Municipal  Adjunto  de

Desenvolvimento  Econômico,  Raphael  Andrade,  representando  o  Prefeito  de Belo

Horizonte,  Márcio  Lacerda;  Sr.  Alberto  Salum,  Presidente  interino  da  Fiemg;  ex-

Deputada Lúcia Maria dos Santos Pacífico Homem, Presidente do Movimento das

Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; Sr. Emílio de Faria Júnior, Vice-

Presidente da Fecomércio, representando o Presidente Lázaro Luiz Gonzaga; minhas
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senhoras,  meus  senhores,  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia.

Nesta noite, é com muita satisfação que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais

promove esta  reunião  especial  comemorativa dos  40  anos  de fundação da Amis.

Também com muita honra tivemos o privilégio de presenciar na noite de hoje, no

Salão  Nobre desta  Casa,  a  posse da nova diretoria  da  entidade,  cujos  membros

representam não apenas a tradição, mas também o arrojo e o espírito inovador das

empresas mineiras que compõem o segmento, indispensável tanto à economia do

Estado quanto ao bem-estar da nossa população. Aproveito esta oportunidade para

prestar  uma homenagem especial  ao  Presidente empossado da Amis,  o  valoroso

empresário José Nogueira Soares Nunes, Presidente e sócio proprietário  da DMA

Distribuidora, atualmente a maior empresa de varejo alimentício de Minas Gerais e do

Espírito Santo em número de lojas e faturamento. Tendo entre seus supermercados

mais conhecidos o EPA, o Mart Plus e o Viabrasil, a DMA situa-se hoje entre as 10

maiores empresas de varejo do País e entre as cinco maiores com 100% de capital

nacional. É oportuno lembrar que tudo começou em 1950, quando a família Nogueira,

vinda  do  interior  do  Estado,  montou  uma pequena  mercearia  na  Zona Oeste  da

Capital.  O  trabalho  árduo  e  persistente,  a  determinação  e  a  percepção  das

oportunidades levaram à consolidação e expansão desse grande grupo empresarial,

hoje um exemplo do emprendedorismo mineiro.

Parabenizamos também, com muita alegria, os demais componentes da diretoria da

Amis, empossados com muito mérito na noite de hoje: os ilustres empresários Carlos

Ernesto  Topal  Ely,  da  Walmart  Brasil,  de  Contagem;  Cláudio  Nogueira,  da  DMA

Distribuidora; Eder Oliveira Soares, do Extra Hipermercados; Edval Marcos Dassan,

do Carrefour; Elemar Sebastião de Almeida, do Bretas - Cencosud; Francisco Araújo,

do Supral Ltda.,  de Sabará; Gilson de Deus Lopes, do Supermercado 2B Ltda.;  e

ainda  José  Libério  de  Souza,  do  Supermercado  Josildo,  de  Divinópolis;  Luiz

Alexandre Brognaro Poni, da Organização Verdemar; Marcos Rogério Figueiredo, do

Carrefour  Bairro;  Matheus  Pereira  de  Souza  Neves,  da  Opção  Comércio  de

Alimentos; Rodolfo Kayser, do Super Nosso; Thulio Fernandes Martins, da Adição e

Distribuição Express; e Waldir Rocha Pena, do Supermercados BH.
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Podemos afirmar, sem medo de erro, que os supermercados constituem hoje um

verdadeiro  termômetro  do  progresso  das  nossas  cidades,  pois  refletem  o

desenvolvimento de outras atividades econômicas, assim como a demanda por uma

extensa gama de produtos, advinda do aumento da renda e do poder aquisitivo das

diversas classes sociais.

Ressalte-se, a esse respeito, a capacidade dos supermercados de acompanharem

as transformações socioeconômicas que vêm acontecendo no País, especialmente a

incorporação de uma parcela significativa da população no mercado de consumo. O

atendimento  às  necessidades desse novo público  certamente  exige  uma série de

adaptações e de novos procedimentos. Da mesma forma, as crescentes exigências

do público requerem um olhar apurado para que o cliente se sinta sempre satisfeito.

Nesse ramo empresarial, são múltiplos os fatores que determinam o sucesso e a

sobrevivência de cada empreendimento, como a grande variedade de produtos e de

marcas,  a  qualidade  e  a  segurança  alimentar,  principalmente  com  a  saudável

conscientização, por parte do consumidor, sobre os seus direitos.

Devem  também  as  empresas  do  setor  estar  plenamente  sintonizadas  com  a

evolução da sociedade no que tange às questões ambientais, salientando-se, nesse

aspecto, o pioneirismo do nosso Estado, pois Belo Horizonte foi a primeira Capital

brasileira  a  implantar  a  substituição  das  sacolas  de  plástico  tradicionais  nos

supermercados.  A respeito  desse  atualíssimo  tema,  gostaria  de  salientar  que  a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está atenta à evolução do que

pensa  e  deseja  a  sociedade,  discutindo  e  aprimorando  as  políticas  públicas  e  a

legislação  referentes  aos  assuntos  ambientais.  Com  esse  objetivo,  tramita  nesta

Casa, desde 2003 - ou seja, há quase nove anos - um projeto de lei de minha autoria,

que estende a  regulamentação sobre  o uso obrigatório  de  sacolas  recicláveis  ou

biodegradáveis  ao  comércio  varejista  de  todo  o  Estado,  como acontece em  Belo

Horizonte. O uso de embalagens recicláveis ou biodegradáveis é quase inofensivo ao

meio ambiente e sua rápida degradação deverá minimizar os impactos ambientais

gerados pelas embalagens plásticas, até que as ações de cunho educacional possam

conciliar  a  competência  do  poder  público  com  a  participação  consciente  da

sociedade.



1061
____________________________________________________________________________

É preciso salientar, reconhecer de público, todo o apoio dado pelo Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  para  a  realização  desta  reunião

especial, destinada a prestar merecida e justa homenagem à Associação Mineira de

Supermercados. Vale a pena salientar que o Deputado Dinis Pinheiro, a propósito,

tem conduzido os trabalhos desta Casa com toda a sensibilidade e discernimento

necessários a que ela cumpra suas atribuições constitucionais, contribuindo para o

aprimoramento  das  leis  e  das  políticas  públicas,  assim  como para  que  o  Estado

caminhe para o pleno desenvolvimento, com reflexos diretos na qualidade de vida da

população. Apenas como exemplo, lembramos uma das diretrizes básicas adotadas

em  sua  competente  gestão  na  Presidência  da  Assembleia:  a  de  trabalhar,

permanentemente, pela redução das desigualdades sociais e regionais, em busca de

uma sociedade mais justa e com melhor distribuição de oportunidades.

Não poderíamos também deixar de mencionar que esta Casa trabalha em sintonia

com os programas e projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo Poder Executivo do

Estado, sob a firme e competente liderança do Governador Antonio Anastasia, que

todos nós aprendemos a admirar por sua capacidade administrativa e política.

Retornando  às  empresas  que  hoje  estamos  homenageando,  certamente  por  se

revelar consciente desses requisitos e condicionantes, o segmento supermercadista

mineiro, sob a liderança da Amis, apresentou resultados expressivos em 2011. Entre

eles,  a  movimentação  de  cerca  de  13,5  bilhões de reais  e  investimentos de  250

milhões  de  reais  em reformas e  implantação de lojas.  Destaque-se  ainda que as

empresas mineiras do setor, com cerca de 6.500 lojas espalhadas por todo o Estado,

hoje  empregam  diretamente  140  mil  pessoas,  das  quais  40%  tiveram  em  um

supermercado sua primeira oportunidade de emprego com carteira assinada.

A instituição que  estamos hoje  homenageando tem  inegável  participação nesse

desempenho, pois conta com 1.200 empresas associadas, que respondem por 90%

das vendas do setor em Minas. Reconhecida como uma das principais entidades de

representação empresarial  do  nosso Estado  e  do  País,  a  Associação  Mineira  de

Supermercados tem dado, como acabamos de mostrar, notável contribuição ao nosso

desenvolvimento.

Parabenizamos, em nome de seu Presidente, José Nogueira, todos os empresários,
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funcionários e colaboradores que direta ou indiretamente fizeram e fazem parte dessa

gloriosa história. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, a Deputada Luzia Ferreira, representando o Presidente

da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  Sr.  José

Nogueira Soares Nunes, Presidente da Amis, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa  contém  os  seguintes  dizeres:  “A  busca  pelo  desenvolvimento  e  pelo

fortalecimento das instituições mineiras do setor varejista motivou a criação da Amis -

Associação  Mineira  de  Supermercados.  São  quatro  décadas  empenhadas  na

representação de seus associados, o que faz da entidade uma das mais significativas

de sua categoria, tanto no Estado como no País. Os frutos desse importante trabalho

se percebem na vanguarda que assume nos negócios e no progresso sociocomercial

que estimula. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reconhecendo a relevância

da Amis - Associação Mineira de Supermercados -, para o Estado, presta a ela justa

homenagem pelos 40 anos de sua fundação”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Leonardo Moreira, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem, a nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Nogueira Soares Nunes

Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar neste momento representando a

Amis, que, há 40 anos, vem prestando ao povo, ao empresariado e ao segmento

supermercadista mineiro o seu apoio incondicional em todos os momentos da vida do

empresário do supermercado.

Exma.  Sra.  Deputada  Luzia  Ferreira,  neste  ato  representando  o  Presidente  da

Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Conversava  com  o  Deputado

Leonardo Moreira e achei interessante a coincidência. Realmente, o Deputado Dinis

Pinheiro tem muita sensibilidade e acredita que a mulher está tendo uma presença

tão importante no mundo que, mesmo coincidindo a data com um compromisso que

havia  assumido,  tenho certeza  de que houve um pouco de vontade de que uma

mulher dirigisse os trabalhos. Receba os meus parabéns dobrados.

Exmo.  Sr.  Raphael  Andrade,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento
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Econômico, neste ato representando o Prefeito Márcio Lacerda; Sr. Alberto Salum,

Presidente  interino  da  Fiemg;  e  Sra.  Lúcia  Maria  dos  Santos  Pacífico  Homem,

Presidente  do Movimento  das Donas  de Casa e  Consumidores  de Minas Gerais.

Essa é a companheira Lúcia de tantos anos. Lembro-me da época da implantação do

real e aquele corre-corre. Saíamos de uma inflação galopante, e os supermercados

eram  os  vilões  e  quase  assaltantes  do  povo,  com  aquelas  maquininhas

remarcadoras.  Na  época  do  Plano  Cruzado,  houve  prisões  até  de  gerentes  e

diretores de supermercados na luta em seu local de trabalho. Eles foram presos em

nome  dos  fiscais  do  Sarney.  A inflação  era  de  70%,  e,  nos  supermercados,  os

consumidores deparavam com o aumento dos preços, pois ali faziam as compras do

dia a dia e viam os preços subir.  Então,  não digo  ladrões,  pois  ficaria  um pouco

pesado, mas os marginais éramos nós, supermercadistas. Realmente, o real veio nos

salvar, nos resguardar e mostrar a realidade. A incompetência de dirigentes do País

era transferida ao empresariado, principalmente aos supermercadistas. A culpa pela

inflação era a nós transferida. A Sra. Lúcia teve oportunidade de presenciar as brigas

homéricas, no bom sentido, pois ela defendia o consumidor. É lógico que não poderia

estar de beijos e abraços conosco. Digo isso com muito respeito, pois temos hoje

uma amizade muito sincera. Gostaria de manifestar, neste momento, o meu respeito

à Sra. Lúcia, por coincidência no Dia Mundial do Consumidor. Essa coincidência não

é à toa. Estamos de parabéns e nos emociona muito saber que estamos presentes

nesta história.

Gostaria de cumprimentar o Sr. Lúcio Emílio de Faria Júnior,  Vice-Presidente da

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais -

Fecomércio -, neste ato representando o Presidente Lázaro Luiz Gonzaga, que me

telefonou e disse que não poderia estar presente - ele está muito bem representado,

Lúcio;  e  o  Deputado  Leonardo  Moreira.  Estava  comentando  com  o  Deputado  –

tivemos  oportunidade de adentrar  neste  recinto  juntos  -  como é  interessante,  até

nesta Casa mineira, a partir do próprio Presidente, a postura de quem vem do interior

e carrega em si, em sua maneira de se comportar e se comunicar, o jeitão mineiro. O

Deputado Leonardo Moreira teve oportunidade de estar em vários eventos desse tipo

em outros Estados e percebemos que há uma diferença do mineiro. A mineiridade
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permanece nesta Casa, o que nos coloca à vontade – não estou nem tremendo mais

por  ter  que  falar.  É  uma coisa  interessante,  é  um  detalhe  que  talvez  até  passe

despercebido  por  alguns.  Realmente,  esta  Casa  carrega  essa  característica  do

mineiro.

Queria cumprimentar também os Vice-Presidentes Regionais - VPRs -, que, em sua

maioria, estão aqui - são 57 Presidentes Regionais. Eu estava comentando com o

Deputado Dinis Pinheiro,  Presidente,  que realmente estamos espalhados por  toda

Minas Gerais.  Essa entidade, de 10 anos para cá, interiorizou-se e hoje tem mais

associados  no interior  que em Belo  Horizonte;  estão no  interior  65% dos  nossos

associados. Essa presença maciça aqui dos VPRs do interior comprova isso. Faço

um agradecimento especial a todos que se deslocaram de Araxá, Montes Claros e

Juiz de Fora, do Sul de Minas, do Vale do Aço, de Governador Valadares - não citarei

todos porque não posso - para nos prestigiar.

Fornecedores presentes, supermercadistas - já saudei os componentes da Mesa -,

demais autoridades aqui presentes, imprensa, muitas vezes as coincidências falam

por si.  Hoje, como já disse, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor - não é,

Lúcia? Mais uma vez, obrigado, Lúcia, por ter cancelado o seu compromisso para

estar conosco aqui. Hoje é um dia especial, é também o dia em que a Associação

Mineira  de  Supermercados  –  Amis  -  recebe  a  gentil  e  honrosa  homenagem  da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  pelo  seu  aniversário  de  40  anos,

homenagem  proposta  pelo  Deputado  Leonardo  Moreira,  a  quem  aproveito  para

agradecer pessoalmente. É também o dia em que os dirigentes da gestão 2012-2013

da Amis tomam posse.

Há muito  em  comum  entre  esses  três  fatos.  O  consumidor  é  razão  de  ser  do

abastecimento que hoje comemoramos. Por sua vez, os supermercados são um elo

da  cadeia  de  abastecimento.  Assim,  a  razão  de  ser  de  nosso  trabalho  como

supermercadistas é verdadeiramente o consumidor. Ao mesmo tempo, desenvolver,

apoiar  e  defender  o  setor  de  supermercados  é  missão  da  Amis,  que  hoje  é

homenageada pela Assembleia. Quanto mais capaz for a Amis no cumprimento de

sua missão, mais desenvolvido será o setor supermercadista e, por consequência,

melhor será o abastecimento e a vida do consumidor.
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Mas,  como tornar  uma associação  eficiente?  Com  um  mínimo  de  participação.

Vejam  que  hoje  empossamos  uma  nova  geração  de  dirigentes.  Aliás,  união  e

participação nunca faltaram à Amis desde sua criação, há 40 anos. Por isso, neste

momento, saúdo os dirigentes que empossamos para conduzir a entidade em 2012 e

2013.

Mas também parabenizo dirigentes como Miguel Furtado, primeiro Presidente da

Amis,  em  1971;  Levy  Nogueira,  que  teve  importantíssimo  papel  na  fundação  da

entidade;  Paulo  Ribeiro  Nunes,  Amador  Ferreira  Lúcio,  José  Gazire,  Antônio

Campanário, Gil Nogueira e Valdemar Martins do Amaral, que estão aqui presentes, e

Esteves  Duarte  de  Assis.  Todos  eles,  ao  longo  desses  40  anos,  lideraram  suas

gestões construindo a instituição que é hoje referência no País e que importantes

contribuições tem prestado a toda a sociedade. A mais recente delas, conforme citou

o Deputado Leonardo Moreira, é livrar o meio ambiente do descarte de milhões e

milhões de sacolinhas plásticas. Uma entidade em que a empresa supermercadista,

não importa seu tamanho, está representada; uma entidade na qual todas as regiões

de Minas Gerais estão representadas; uma entidade que, nos momentos mais difíceis

da  história  do  “supermercadismo”,  sempre esteve  ao  seu lado.  E  não  há melhor

exemplo disso: em 1986, durante o Plano Cruzado, de triste lembrança, proprietários

e colaboradores eram arbitrariamente presos em seus locais de trabalho, e a Amis

estava lá,  ao lado deles, lutando pela liberdade,  que é o espírito de Minas.  Uma

entidade sempre ao lado de seu associado no incentivo ao seu desenvolvimento,

transformando  Minas  no  segundo  maior  mercado  supermercadista  do  País,

movimentando  R$14.000.000.000,00  por  ano.  Os  supermercados  em  Minas,

senhoras e senhores, empregam 140 mil pessoas diretamente, sendo 60% delas em

seu  primeiro  emprego  com  carteira  assinada.  Temos  hoje  mais  de  6  mil  lojas

espalhadas  por  todo  o  território  mineiro,  recebendo  todos  os  anos  novos

investimentos.

Por  tudo isso,  temos  muito  a  agradecer  a  Deus,  ao  povo  mineiro,  aos  nossos

colaboradores e fornecedores. Como disse no início de meu pronunciamento, muitas

vezes  as  coincidências  falam  por  si.  E  hoje,  neste  momento  histórico  em  que

comemoramos o Dia Nacional do Consumidor, em que acontecem a homenagem aos
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40 anos da Amis  e também a posse de sua nova diretoria,  elas nos convidam a

celebrar com muito orgulho e alegria. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes para assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor -  Convidamos os presentes para ouvir  a  cantora  Márcia Prímola,  que

apresentará as músicas: “Paisagem da janela”, de Lô Borges e Fernando Brant, e

“Seio de Minas”, de Paula Fernandes.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Prezado José Nogueira Soares Nunes, digno Presidente da Associação Mineira de

Supermercados,  permita-me  chamá-lo  de  amigo  pelas  inúmeras  parcerias  que  já

fizemos  na  cidade  de  Belo  Horizonte;  Exmos.  Srs.  Raphael  Andrade,  Secretário

Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando, neste ato, o Sr.

Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; e Alberto Salum, caro amigo, Presidente

interino da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Sra. Lúcia

Pacífico,  querida  amiga,  ex-Deputada  desta  Casa,  que  não  quis  voltar  por  uma

definição pessoal, mas sempre que se candidatou obteve o reconhecimento do povo

de Minas Gerais, especialmente das mulheres e das donas de casa pelo seu trabalho

à frente do Movimento das Donas de Casa e dos Consumidores, do qual foi pioneira

antes mesmo de existir esse conceito de direitos do consumidor. Essa é a discussão.

A Lúcia,  portanto,  é  precursora  desse  movimento  tão  importante  no  Brasil  e  no

mundo. Tanto assim que hoje se comemora o Dia Mundial do Consumidor, pois as

relações  de  consumo  são  também  passíveis  de  gerar  direitos  e  leis.  Isso  pode

proteger a relação entre consumidores e comerciantes. Ela já fez história em Minas

Gerais e no Brasil, além de ser uma querida amiga. Cumprimento o Sr. Lúcio Emílio

de Faria, meu amigo, Vice-Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços

e  Turismo do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Fecomércio,  aqui  representando  o  seu

Presidente  Lázaro  Luiz  Gonzaga;  o  Deputado  Leonardo  Moreira,  que  teve  a

sensibilidade  de  fazer  essa  homenagem  e  esse  reconhecimento  ao  setor
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supermercadista de Minas Gerais, tão importante, como já foi dito aqui; e também

permitam-me cumprimentar D. Marise Nogueira, Presidente da Amis Feminina, que

faz, paralelamente, um trabalho social importante em Minas, ao lado do segmento

supermercadista.

Quero dizer a vocês que me senti muito honrada com o pedido do Presidente Dinis

Pinheiro para representá-lo aqui, em função de uma agenda de última hora. Fiquei

muito feliz porque tenho um relacionamento antigo com o setor supermercadista, com

a Amis.  Quero  dizer  que esse relacionamento começou de uma forma não muito

agradável. Em 1997, era Administradora da Regional Oeste. A Amis fica no Prado,

portanto, dentro da jurisdição da Regional. Tive de fazer notificação de uma obra sem

licenciamento de um supermercado. Meu primeiro relacionamento - o Adilson lembra-

se disso - aconteceu porque foram ali reclamar de uma pequena obra, que se tratava

de uma pequena escada de acesso. Mas como os vizinhos denunciaram, tivemos de

fazer  isso.  Quero  dizer  que,  a  partir  desse momento,  fizemos uma parceria  para

reformar uma creche comunitária no Bairro Betânia. Disse-lhes que íamos ajudá-los a

legalizar a obra, mas teriam de nos dar uma contrapartida social, porque a creche

estava  muito  ruim,  e  as  crianças  não  poderiam  ficar  numa  área  mofada  e  com

infiltrações.

Conto isso porque, a partir daquele momento, fizemos várias parcerias com a Amis

e com os supermercados. Depois, fui para Venda Nova e para a Região Nordeste.

Em todas elas, criei esse vínculo porque, onde há supermercado e empreendimento,

sempre há problemas com as posturas, com a legislação ambiental. Fomos parceiros,

mas  quero  dizer  que  o  segmento  sempre  teve  essa  responsabilidade  social.  Em

muitos locais, adotaram praças e apoiaram eventos sociais da comunidade. Foi assim

que  passei  a  ter  esse  vínculo,  esse  relacionamento  e  esse  respeito  por  esse

segmento, principalmente em Belo Horizonte. Está aqui o Valdemar Amaral, que é um

grande  supermercadista  da  Região  Centro-Oeste.  Ele  começou  em  Divinópolis,

somos conterrâneos, mas ele sabe que a minha família começou quase como ele,

com uma mercearia que permanece lá do mesmo jeito. Ela tem 45 anos, vendendo a

granel, virando ponto de encontro entre os consumidores, que já são amigos. Quem

está atendendo há 45 anos, já vira amigo de todo mundo. Então, tenho também essa
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raiz de família com esse segmento e fiquei mais feliz ainda de estar aqui, por uma

feliz coincidência, presidindo esta sessão.

O Presidente preparou uma saudação a vocês e, em seu nome, gostaria de ler sua

mensagem a todo o segmento aqui presente. (- Lê:)

“Na  sua  missão  de  fomentar  o  setor  varejista,  a  Associação  Mineira  de

Supermercados  vem,  desde  sua  fundação,  promovendo  o  desenvolvimento  e

estimulando o progresso de Minas Gerais.  Por  essa razão,  a posse de sua nova

diretoria é hoje motivo de comemoração na Assembleia Legislativa, que reconhece a

importância  de  nossos  supermercados,  que,  além  de  proporcionarem  emprego  e

renda  para  todas  as  nossas  regiões,  vêm  também  demonstrando  sua

responsabilidade social e ambiental.

A história que o setor vem construindo mostra a exitosa introdução de métodos

modernos  de  gestão,  tornando  a  tradicional  atividade  varejista  uma  atuante

vanguarda  de  políticas  empresariais,  cidadãs  e  solidárias.  Hoje  todas  as  classes

sociais são atendidas a contento pelas diversas empresas associadas à Amis, tendo

seus gostos e necessidades satisfeitos com presteza e competência graças ao uso

de estratégias eficientes para investir e crescer no cenário, sobretudo, de alimentos e

produtos para casa.

Surgidos nos Estados Unidos por volta de 1930, os supermercados descobriram a

eficiência  e  a  operacionalidade  do  autoatendimento,  resultando  em  preços  mais

baixos  que  os  praticados  nos  antigos  armazéns  e  mercearias.  Essa  política  dos

preços  baixos  chegaria  ao  Brasil  nos  anos  50  e  encontraria  certa  resistência  de

nossos consumidores, habituados ao pequeno comércio, à convivência dos bairros e

a sua prática das cadernetas, com o acerto mensal das compras dos fregueses no

final do mês.

Ideia de Levy Nogueira, a Amis, fundada em janeiro de 1971, tendo seu primeiro

Presidente  na  pessoa  de  Miguel  Furtado  Neto,  foi  entidade  pioneira  no  Brasil.

Cresceu  junto  com  um  País  que  se  urbanizava  rapidamente  e  vivia  momentos

econômicos  diversos,  convivendo,  por  um  longo  período,  com  altas  taxas

inflacionárias, quando o remarcador de preços chegava a ser confundido por clientes

perplexos com um vilão que ele não era – quem não se lembra do barulhinho, não é?
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Nesse  contexto,  surgiram  os  hipermercados  e,  simultaneamente,  as  primeiras

empresas  multinacionais,  enquanto  aconteciam  fusões,  fechamentos  ou  o

fortalecimento de vários grupos. Com a estabilidade traduzida pelo Plano Real e com

o atual período de crescimento, nossos supermercados atendem hoje várias parcelas

da população antes afastadas, infelizmente, do consumo.

Certamente, graças ao esforço consciente de todos nós, principalmente da classe

política, os brasileiros ainda à margem da capacidade de consumo poderão, em um

futuro que não poderá demorar, usufruir de todos os produtos e alimentos expostos

nas diversas gôndolas. Portanto, o futuro da Amis será mais grandioso na medida em

que novos contingentes de cidadãos mineiros tenham uma vida mais digna refletida

em sua capacidade de obter renda e poder de compra.

Iniciando  um  novo  período  de  atuação,  com  a  posse  de  sua  nova  diretoria,  a

Associação reúne a efetiva presença de empresários de todos os recantos de Minas

Gerais,  demonstrando  força  e,  sobretudo,  coesão,  promovendo  a  preservação

ambiental.  Com  a  restrição  às  sacolas  plásticas  descartáveis,  os  supermercados

mineiros foram pioneiros na criação de um novo hábito, saudável e de amplo alcance

por parte de nossa população.

A atuação das diversas empresas do setor,  capitaneadas pela Amis, vem sendo

marcada pela tenacidade, pelo amor ao trabalho e pela notável capacidade de se

adaptar a situações externas sujeitas a rápidas e constantes transformações. Toda

Minas Gerais tem muito orgulho desta história, que se confunde com os fatos da vida

da população, pois participam os supermercados e hipermercados de nosso cotidiano

e de nossos hábitos familiares.

Com afeto, abraçamos Diretores e funcionários dos associados da Amis, bem como

seus dirigentes, que nos permitiram assistir  e participar dessa grata aventura, cujo

sucesso se torna um notável exemplo. Muito obrigado”.

Encerramento

A Sra.  Presidente  -  A  Presidência  manifesta  a  todos  os  agradecimentos  pela

honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 20, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na



1070
____________________________________________________________________________

edição do dia 20/3/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fabiano Tolentino,

Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Fabiano Tolentino, assume

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

do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a  reunião  se destina  a apreciar  a  matéria  da pauta e  a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de

Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  (2),  publicados  no  “Diário  do

Legislativo”  em 12/1  e 17/2/2012;  dos Srs.  André  Luiz Tarquinio  da Silva Barreto,

Procurador  da  República  no  Município  de  Sete  Lagoas;  Alcides  Guedes  Filho,

Delegado  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  em  Minas  Gerais;  e  Alencar

Santos  Viana  Filho,  Diretor-Geral  do  Iter-MG  (interino),  publicados  no  “Diário  do

Legislativo”  em  9/2/2012.  A  Presidência  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projeto de Lei nº 2.771/2011, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino); Projeto

de Lei nº 2.756/2011, em turno único (Deputado Rômulo Viegas). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.400  e  2.412/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.091, 2.473, 2.584 e 2.610/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. A Presidência recebe requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  com  a  finalidade  de  ouvir  o  ex-
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Secretário  de  Estado  de  Regularização  Fundiária,  Sr.  Manoel  Costa,  que  deverá

apresentar um balanço de sua gestão no mencionado órgão. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Romel Anízio – Doutor Viana.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI NºS 20.925 E

20.934, EM 7/3/2012

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Rômulo  Viegas  e Carlos  Mosconi  (substituindo este  ao  Deputado João Leite,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 Mosconi, dispensa a

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

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

apreciar os Pareceres sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 20.925 e

20.934, do Governador do Estado. 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,  em  turno  único,  pela  manutenção  dos  vetos  parciais  às

Proposições  de  Lei  nºs  20.925  e  20.934  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas).

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

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

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Carlos Mosconi – Rômulo Viegas

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEIS

COMPLEMENTARES NºS 127 E 128 E À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.914, EM

7/3/2012
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Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos Mosconi e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis,

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

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

destina  a apreciar  os  Pareceres  sobre  os  Vetos Parciais  às  Proposições de  Leis

Complementares nºs 127 e 128 e à Proposição de Lei nº 20.914, do Governador do

Estado. 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

manutenção dos vetos parciais às Proposições de Leis Complementares nºs 127 e

128 e à Proposição de Lei nº 20.914, do Governador do Estado (relatora: Deputada

Rosângela  Reis).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 7 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Rosângela Reis – Glaycon Franco.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 8/3/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Antônio Júlio,  Bonifácio Mourão e Délio  Malheiros,  membros da supracitada

Comissão. Estão presentes também os Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro

Silva e Duarte Bechir. 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  solicita  aos  demais  membros  da  Comissão  que  a

subscrevam. A Presidência  informa que a  reunião  se  destina  a ouvir  o  sociólogo

Paulo Gabriel Godinho Delgado sobre o comprometimento dos investimentos sociais

em função do endividamento público e a discutir e votar proposições da Comissão. A

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

Gabriel  Godinho  Delgado,  Sociólogo,  e  Gerson  Chagas,  Vice-Presidente  da
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Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

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

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

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  requerimento  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Délio  Malheiros,  Antônio

Júlio, Bonifácio Mourão e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam sejam agendadas

audiências dos membros dessa Comissão com a Presidenta da República, com o

Ministro da Fazenda e com o Presidente do Congresso Nacional, para tratarem de

assuntos  referentes  à  renegociação  da dívida  pública  dos  Estados  com a  União.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Bonifácio Mourão – Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/3/2012

Às 11h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Arantes,

por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Tiago Ulisses,

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

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

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

Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 2.495/2012. Passa-se à 3ª Fase da Ordem

do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo Guedes, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, em conjunto com a Comissão de

Assuntos Municipais, no Município de Manga, para discutir a instalação de redes de

energia elétrica convencionais nas Ilhas da Ingazeira, do Corculho e do Curimatá,

para  beneficiar  cerca  de  500  pessoas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 março de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Duílio de Castro – Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31/2012, EM

14/3/2012

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Maria

Tereza Lara, 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  Dalmo

Ribeiro  Silva  para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para

Presidente o Deputado Glaycon Franco e para Vice-Presidente a Deputada Maria

Tereza Lara, ambos com três votos.  A Presidente “ad hoc” empossa o Presidente

eleito, Deputado Glaycon Franco, que, ao assumir a direção dos trabalhos, empossa

a Vice-Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, e designa como relatora a Deputada

Maria  Tereza  Lara.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, comunica que a próxima reunião será convocada por

meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

Glaycon Franco, Presidente - Maria Tereza Lara - Anselmo José Domingos - Dalmo

Ribeiro Silva.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.607/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Motivação  do  Jovem  ao  Empreendedorismo,

Solidariedade e Educação – Imjese –, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.607/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto de

Motivação do Jovem ao Empreendedorismo, Solidariedade e Educação – Imjese –,

com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo a divulgação de conhecimentos técnicos e científicos

voltados  para  a  consolidação da cidadania corporativa  e  para  a  responsabilidade

social das organizações privadas.

Na  consecução  de  seus  objetivos,  a  instituição  realiza  estudos,  pesquisas,

palestras,  seminários  e  cursos  profissionalizantes  e  de  capacitação;  defende  os

direitos e deveres dos jovens, democratizando o acesso a informações e atividades

pertinentes  à  juventude;  promove  os  direitos  humanos  e  os  direitos  e  deveres

constitucionais  do  cidadão;  incentiva  a  busca  de  soluções  regionais  para  os

problemas da comunidade e a implantação de instrumentos de participação social na

gestão pública; fomenta a capacitação da juventude local para o pleno exercício de

suas funções sociais; orienta sobre o desenvolvimento sustentável como base para a

melhoria da qualidade de vida e preservação do meio ambiente; luta pela inclusão

social dos jovens, contra a pobreza e o trabalho infantil.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Imjese,  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° 2.607/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/3/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Gustavo Valadares (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança

do BTR) e Rogério Correia (substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por indicação

da  Liderança  do  PT),  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 Gustavo Valadares, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.493, 2.530,

2.533 a 2.539 e 2.541 a 2.543/2012. 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 da Deputada Liza Prado

e do Deputado Paulo Guedes (9) em que solicitam seja encaminhado à Cemig e ao

Ministério  das  Minas  e  Energia  pedido  de  informações  sobre  a  qualidade  do

fornecimento  de  energia  elétrica  em  assentamentos  de  reforma  agrária  nos

Municípios  de  Manga,  Juvenília,  Montalvânia,  Matias  Cardoso e  outros  da  região

Norte;  seja  encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de

informações  sobre  o  processo  de  titulação  das  terras  dos  produtores  rurais  que

residem nos assentamentos de Três Rios, no Município de Manga; seja encaminhado

à Emater-MG pedido de  informações  sobre as  atividades  de apoio  produtivo  aos

assentamentos de reforma agrária da região Norte; seja encaminhado à Comarca de

Manga  pedido  de  informações  sobre  eventuais  estudos  para  a  caracterização
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socioeconômica das famílias  residentes em assentamentos de  reforma agrária  ou

envolvidas  em  processos  de  reintegração  de  posse;  seja  encaminhado  à

Superintendência Regional do Incra pedido de informações sobre o cronograma para

cadastramento das famílias afetadas pela construção da Barragem de Janaúba; seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  informações

sobre a qualidade do fornecimento de água em assentamentos rurais no Município de

Janaúba; sejam encaminhados à Codevasf pedido de informações sobre o processo

de desapropriação de terras para a instalação do Projeto Gorutuba e cópia das notas

taquigráficas da audiência pública da Comissão em que se discutiu o assunto; sejam

encaminhados à Codevasf pedido de informações sobre o processo de indenização

dos afetados pela construção da Barragem de Janaúba, em especial sobre o fundo

constituído para tal finalidade, e cópia das notas taquigráficas da audiência pública da

Comissão em que se discutiu  o assunto;  e sejam encaminhados à Codevasf  e à

Superintendência  Regional  do  Incra  pedido  de  informações  sobre  a  assistência

prestada aos afetados pela Barragem de Janaúba e cópia das notas taquigráficas da

audiência  pública  da  Comissão  em  que  se  discutiu  o  assunto;  e  dos  Deputados

Rogério Correia (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública

para debater o processo de verticalização da Pampulha e a instalação de usinas de

tratamento de lixo hospitalar na Zona da Mata; Délio Malheiros em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte pedido de

cópia da ata da reunião em que foi aprovada a construção dos empreendimentos

Bristol  Stadium Hotel  e  Hotel  Go Inn,  no  Bairro  São Luís,  na  Pampulha;  e  Almir

Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

relacionamento  entre  as  concessionárias  de  serviços  de  água  e  esgoto,

especialmente  a  Copasa-MG,  a  população  e  a  administração  dos  Municípios  da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. É recebido pela Presidência requerimento

do Deputado Rogério Correia em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública a fim de debater a parceria público-privada para exploração do Sistema Rio

Manso, proposta pela Copasa-MG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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, 12 de março de 2012.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

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

informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  coação  moral,

perseguição e outras violações de direitos humanos sofridas por policiais militares. A

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

Geraldo de Lima, Comandante da 15ª Região da Polícia Militar, representando o Cel.

PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral; o Sr. Paulo Vaz Alkimin, Ouvidor de

Polícia do Estado; o Sgt.  BM Alexandre Rodrigues, Presidente da Associação dos

Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais – Ascobom; o

Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados

da  Polícia  Militar  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais;  o  Sr.  Fábio  Reis  de

Nazareth,  Promotor  de  Justiça  de  Teófilo  Otoni;  o  3º-Sgt.  PM  Cloves  Bonfim  de

Morais,  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  o  2º-Sgt.  PM Paulo  Henrique  Gomes

Ferreira,  do 19º Batalhão de Polícia Militar;  o 3º-Sgt.  PM Marcos Antônio Chaves

Souza, do 19º Batalhão de Polícia Militar; o Cb. PM Fernando Morais Azevedo, do 19º

Batalhão de Polícia Militar; o Cb. PM Dilmar Vieira Gonçalves, do 19º Batalhão de

Polícia Militar; o Cb. PM Geraldo Elione da Silva, do 19º Batalhão de Polícia Militar; o

Sd. PM Romário Barbosa Santos, do 19º Batalhão de Polícia Militar; o 3º-Sgt. PM

Romildo Mendes do Amaral, do Destacamento da Polícia Militar de Salto da Divisa; o

3°-Sgt. PM Flávio Kretli, do Destacamento da Políci a Militar de Caraí; o 2º-Ten. QOS

Kênio  Cássio  Teixeira,  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  a  2º-Sgt.  QPE  Suely

Aparecida Santana Ramalho, do 19º Batalhão de Polícia Militar; o Cap. PM Elson

Ferreira dos Santos, do 19º Batalhão de Polícia Militar; os Srs. Marco Aurélio Dias

Rocha, Advogado da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas

Gerais  –  Aspra;  Sandro  Lúcio  Fonseca,  Diretor-Geral  da  Autarquia  Municipal  de
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Trânsito e Transportes de Teófilo Otoni; Cecília Olga Gerd Souto; Walmor Alves de

Souza; Giovane Esteves; e Wanderley Bessa Neves, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Luiz Carlos Miranda – Rômulo Viegas.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às  10h8min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Glaycon  Franco,  João  Leite,  Sebastião  Costa  e  Rogério  Correia  (substituindo  o

Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada Comissão.  Está  presente,  também, a  Deputada Liza  Prado.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca , declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria contante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência do Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de

Governo  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  O  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,

acusa o recebimento e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 1.536/2011, em

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

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

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

2.588,  2.617  e  2.621/2012.  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 Almir
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Paraca em que solicita sejam encaminhadas ao Ministério Público da Comarca de

Paracatu  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública  em  quem  foram  debatidos

temas relacionados à regularização fundiária naquela localidade; seja encaminhado

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pedido de providências em

prol  da agilização do processo de titulação de terras  sob a posse de assentados

existentes no Estado de Minas Gerais,  em especial na região Noroeste, tendo em

vista reivindicações neste sentido recebidas durante audiência pública realizada por

esta Comissão; seja encaminhado ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter  -  pedido de providências para que intensifique seus esforços junto à Unidade

Técnica Especial, visando a maior agilidade no desenvolvimento nos trabalhos desta

Unidade, referentes ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, o que resultaria em

maior  eficiência  no  processo  de  assentamento  fundiário  nos  diversos  Municípios

mineiros; seja encaminhado ao Iter pedido de providências em prol da reabertura dos

escritórios  regionais  existentes  nos  Municípios  de  João  Pinheiro  e  Governador

Valadares, para que o processo de assentamento fundiário não sofra um retrocesso

no Estado de Minas Gerais; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  com  a  presença  da  Prefeita  de  Contagem  e  do  Prefeito  de

Varginha,  a fim de se obter  esclarecimentos sobre contratos firmados entre estes

Municípios  e  a  empresa  Nutriplus,  que  fornece  alimentação  escolar;  seja

encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo pedido de informações

sobre  a  atuação  em  Minas  Gerais,  das  empresas  denunciadas  por  ele,  a  saber:

Nutriplus, SP Alimentação, Geraldo J Coan, De Nadai, Sistal e Terra Azul; João Leite

em  que  solicita  seja  convidado  o  Prefeito  de  Campanha,  para  que  esclareça  à

Comissão temas relacionados à denúncia de fraude no contrato de fornecimento de

alimentação escolar pela empresa Nutriplus, denunciada pelo Ministério Público do

Estado  de  São  Paulo.  Adiada  a  votação,  a  requerimento  do  Deputado  Glaycon

Franco, do requerimento do Deputado Rogério Correia em que este solicita reunião

de audiência pública para debater o contrato de parceria público-privada, proposto

pela Copasa - MG, para exploração do sistema Rio Manso. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Duarte Bechir - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.801/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

da Agricultura Familiar – Appra –, com sede no Município de Almenara.

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 2.801/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Agricultura Familiar  – Appra –,  com sede no

Município de Almenara, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  por  escopo  lutar  pelo  desenvolvimento  social,  econômico  e  cultural  da

comunidade que representa.

Com esse propósito, a instituição estuda os problemas relacionados à agricultura

familiar  e busca soluções para a produção, a comercialização e o armazenamento

dos  produtos;  reivindica,  junto  ao  poder  público,  políticas  que  atendam  às

necessidades das associações comunitárias rurais em regime de economia familiar;

organiza atividades sociais e culturais; orienta sobre a preservação do meio ambiente

e a promoção do desenvolvimento sustentável; defende e reivindica o direito à saúde,

à educação, ao transporte, à moradia, à cultura e ao saneamento.

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.
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1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Appra,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.801/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.809/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Esporte  Arte  e  Cultura  Primeiros

Passos, com sede no Município de Passos.

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 2.809/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Esporte Arte e Cultura Primeiros Passos, com sede no Município de Passos, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo promover ações

esportivas, sociais e culturais, buscando a defesa dos direitos e a conscientização de

seus associados.

Com esse  propósito,  a  instituição estimula  o  ensino,  o  estudo,  a  pesquisa  e  a

prática de esportes e atividades culturais;  incentiva os cidadãos locais  a exercitar

plenamente seus direitos culturais, educacionais, artísticos e desportivos; estuda a

adoção de medidas legais de resgate seletivo das práticas esportivas amadoras e das

tradições  populares;  realiza  torneios,  esportivos;  difunde  os  esportes  especiais  e

paraolímpicos; promove a prática desportiva entre jovens e terceira idade.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Instituto Esporte Arte e
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Cultura Primeiros Passos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.809/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

André Quintão, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Lafayette de Andrada em que notifica que reassumirá o exercício do

mandato a partir de 17/3/2012. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Alencar da Silveira Jr.

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  202,  203,  204  e  205/2012  (encaminhando  os

Projetos  de  Lei  nºs  2.994,  2.995  e  2.996/2012  e  a  Indicação  nº  61/2012,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.997  a  3.011/2012  -

Requerimentos nºs 2.700 a 2.727/2012 - Requerimentos da Deputada Liza Prado (2),

dos Deputados João Leite e João Vítor Xavier e das Comissões de Minas e Energia e

de  Direitos  Humanos  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Política

Agropecuária, do Trabalho, de Educação, da Pessoa com Deficiência e de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada - Questão de

ordem; homenagem póstuma; questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos da

Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e

João Leite - Questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental;

existência de quórum para a continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura de  Inscrições  -  Designação de Comissões:  Comissão Especial  da

Violência contra a Mulher - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados  João  Leite  e  João Vítor  Xavier  e  da  Comissão de  Direitos  Humanos;

deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Doutor Viana;

aprovação - Requerimento da Comissão de Minas e Energia; discurso do Deputado

Rogério  Correia;  questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  do  número

regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento

- Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

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

Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - 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 - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

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

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 202/2012*

Belo Horizonte, 16 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Maria Cândida Reis à escola

estadual  de  Queixada,  situada  na  Rua  Principal,  nº  82,  Distrito  de  Queixada,  no

Município de Novo Cruzeiro.

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  então  professora  Maria  Cândida  Reis,  que  foi  um  modelo  de

profissional a ser seguido, principalmente no que concerne à educação, contribuindo,

assim, para o desenvolvimento social da população do Distrito de Queixada.

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  Queixada,  situada  na  Rua  Principal,  nº  82,  no  Distrito  de

Queixada, Município de Novo Cruzeiro.

Maria  Cândida  Reis  foi  uma  professora  dedicada  que  realizou  um  trabalho

exemplar,  buscando  reduzir  os  índices  de  analfabetismo  no  povoado,  chamando

atenção das autoridades para a necessidade de autorizar o funcionamento de uma

unidade de ensino na localidade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social

da população no Distrito de Queixada.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio,  demonstra  o  reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  justa

homenagem à Professora Maria Cândida Reis.

Belo Horizonte, 1º de março de 2012.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.
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Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Maria Cândida Reis, de ensino fundamental e ensino médio, à Escola Estadual de

Queixada, situada na Rua Principal,  nº  82,  no Distrito  de Queixada,  Município de

Novo Cruzeiro.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola  Estadual  de  Queixada,  que,  em  reunião  realizada  no  dia  3/10/2011,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome de

Escola Estadual Maria Cândida Reis, de ensino fundamental e ensino médio, para a

denominação da referida unidade de ensino.

Maria  Cândida  Reis  foi  uma  professora  dedicada  que  realizou  um  trabalho

exemplar,  buscando  reduzir  os  índices  de  analfabetismo  no  povoado,  chamando

atenção das autoridades para a necessidade de autorizar o funcionamento de uma

unidade de ensino na localidade. Aliada a uma atuação exemplar e consciente de

seus deveres, tornou-se modelo profissional a ser seguido, principalmente no que

concerne  à  educação,  contribuindo,  assim,  para  o  desenvolvimento  social  da

população no Distrito de Queixada.

A homenageada nasceu em 3 de abril de 1895 e faleceu em 21 de setembro de

1968.

Cumpre registrar que, no Município de Novo Cruzeiro, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 1º de março de 2012.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.994/2012

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Cruzeiro.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Maria Cândida Reis a escola estadual de
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Queixada, situada na Rua Principal,  nº  82,  Distrito  de Queixada, no Município de

Novo Cruzeiro.

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 203/2012*

Belo Horizonte, 16 de março 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  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Delfim Moreira o imóvel que especifica.

A presente doação visa beneficiar diretamente a população de Delfim Moreira com

a construção de um prédio no qual funcionarão ações do Programa Pró-infância.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na

ocupação do imóvel.

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 2.995/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira o imóvel que

especifica.

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

imóvel constituído de terreno com área de 1.038,00m², situado na Rua Paulino Faria,

s/nº, naquele Município, conforme registro nº 12.733, Fls. 001, Livro 02, do Cartório

do Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à construção de um

prédio para funcionamento do Programa Pró-infância.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Delfim  Moreira  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4° - O Município de Delfim Moreira 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 204/2012*

Belo Horizonte, 16 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que altera o art. 13 da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe

sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho

de 1995.

A alteração do dispositivo é necessária para que haja a devida adequação da Lei nº

19.091, de 2010, aos ditames da Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que

dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o

Fundo  Nacional  de  Habitação  de  Interesse  Social  -  FNHIS  e  institui  o  Conselho

Gestor do FNHIS.

Desse modo, a modificação proposta busca atender às determinações da legislação

federal e permitir ao Estado o cumprimento das exigências decorrentes do Termo de

Adesão ao SNHIS, visando possibilitar o recebimento de recursos do FNHIS.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.996/2012

Altera o art. 13 da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo

Estadual de Habitação – FEH, criado pela Lei nº 11.830, de 6 de julho de 1995.

Art. 1º - O art. 13 da Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13. Integram o grupo coordenador do FEH:

I - quatro representantes da administração pública estadual, sendo:

a)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana - SEDRU, que será o seu presidente;

b)  um representante da Companhia de Habitação do Estado de Minas  Gerais  -

COHAB-MG;

c) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

e

d) um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

II - quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - CONEDRU, sendo duas

vagas  destinadas  aos  representantes  dos  movimentos  populares  e  duas  vagas

destinadas aos demais segmentos.

§ 1º - Para fins do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação de

Interesse Social - SNHIS, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho Gestor

do Fundo.

§ 2º - As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente o disposto no inciso IV do art. 9º da

Lei  Complementar nº  91, de 2006,  e as  normas federais  relativas à habitação de

interesse social.

§ 3º - Os membros a que se refere o inciso II do “caput” serão selecionados pelo

CONEDRU e indicados ao presidente do grupo coordenador, que os designará.”

Art. 2º - 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.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 205/2012*

Belo Horizonte, 16 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, em

atenção ao disposto na alínea “c” do inciso II do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28

de agosto de 1985, submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o

nome de Yeda Prates Bernis, membro da Academia Mineira de Letras, para compor o

Conselho Estadual de Educação, junto à Câmara de Ensino Médio, em substituição à

indicação de Amílcar Viana Martins Filho.

Ressalte-se,  nos  termos  da Lei,  que  a  indicada  é  atuante  nas  áreas  afetas  às

competências do Conselho Estadual de Educação, bem como detentora de notório

saber e experiência em matéria de educação.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 61/2012

Indicação do nome da Sra. Yeda Prates Bernis para compor o Conselho Estadual

de Educação, junto à Câmara de Ensino Médio, em substituição à indicação do nome

do Sr. Amílcar Viana Martins Filho.

- Anexe-se à Mensagem nº 166/2012.

OFÍCIOS

Do Sr. Edson de Resende Castro, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de

Apoio  Operacional  Eleitoral,  encaminhando  recomendações  para  a  realização  da

nova edição do projeto “Expresso Cidadania”, de iniciativa desta Casa.

Da Sra. Elisa Smaneoto, Diretora de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão

e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 2.071/2011, do Deputado Neilando Pimenta.
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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 2.997/2012

Obriga a instalação de dispositivo para que vise as chamadas de emergências nos

hotéis e similares, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As novas edificações do Estado destinadas  à categoria de uso hoteleiro e

similares  ficam  obrigadas  à  instalação  de  dispositivo  que  faça  chamadas  de

emergências para a recepção.

Parágrafo único - O dispositivo deverá ser instalado entre o dormitório e o banheiro,

para ser acionado de forma precisa e favorável em caso de emergência.

Art.  2° -  Os hotéis e similares já em funcionamento  deverão obedecer ao prazo

máximo de dois anos para adaptação de suas unidades.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: Há hoje uma grande preocupação com a segurança das pessoas no

que diz respeito à saúde e à qualidade de vida. A ideia deste projeto é criar  um

dispositivo de segurança para preservar a vida dos hóspedes presentes nos hotéis e

similares,  dando-lhes  segurança  maior  nos  casos  de  emergências,  podendo

preservar-lhes a vida em um momento de crise de saúde.

Isso está sujeito a ocorrer, na maioria das vezes, quando apenas um hóspede está

no quarto e pode correr o risco de sofrer um ataque cardíaco, infarto ou se machucar

no momento do banho ou em outras situações em que pode vir a necessitar de fazer

uma chamada de emergência, para receber socorro em tempo hábil.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.998/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores Familiares

de Caiapó e Região – Ancar –, com sede no Município de Pirapetinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e

Agricultores Familiares de Caiapó e Região – Ancar –, com sede no Município de

Pirapetinga.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: A Associação dos Moradores e Agricultores Familiares de Caiapó e

Região – Ancar –, com sede no município de Pirapetinga, fundada em 20/3/2007, é

uma sociedade civil,  sem fins  lucrativos,  que tem como finalidade a melhoria das

condições de vida de seus associados e de toda a comunidade que mora na zona

rural do Município. A entidade promove atividades que viabilizam o desenvolvimento

da  agricultura  familiar,  proporcionando  a  geração  de  trabalho  e  renda  para  os

produtores rurais do Município.

Pelo exposto, o trabalho da Ancar é extremamente meritório e a entidade, portanto,

é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.999/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro,

com sede no Município de Divinópolis.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 março de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no Município de

Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem entre suas finalidades

precípuas receber crianças de ambos os sexos, até 8 anos, acolhendo-as e dando-

lhes apoio em suas dificuldades materiais e espirituais.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.000/2012

Dá denominação ao viaduto do complexo viário do Vetor Sul, que liga a MG-030 e a

BR-356, no sentido Nova Lima-Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Viaduto Luíz Lodi o viaduto do complexo viário do Vetor

Sul, que liga a MG-030 e a BR-356, no sentido Nova Lima-Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Fred Costa

Justificação: Finalmente serão iniciadas as obras de construção da alça viária do

Vetor Sul,  que ligará a MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, e a BR-356, no sentido da Capital mineira. A obra, orçada em 7 milhões, é

de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –

DNIT –,  mas será feita pela Associação dos Empreendedores dos Bairros Vila da

Serra e Vale do Sereno – AVS.
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Pretendemos  render  nossa  homenagem  a  Luiz  Lodi,  pai  de  Luiz  Hélio  Lodi,

Presidente  da  AVS,  responsável  por  esta  obra  tão  aguardada  pela  região,  cujo

convênio foi assinado em 14/3/2012.

A expectativa  é  que  a  obra  melhore  o  trânsito  intermunicipal,  pois  diariamente

circulam mais de 100 mil veículos na área limítrofe entre o Bairro Belvedere, na Zona

Sul de Belo Horizonte, e Nova Lima.

- 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 3.001/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de São José da Varginha, com sede no Município de São José da Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de São José da Varginha, com sede no Município de São José

da Varginha.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Inácio Franco

Justificação: A Apae de São José da Varginha é uma associação civil, filantrópica,

de  caráter  assistencial,  educacional,  cultural,  de  saúde,  de  estudo  e  pesquisa,

desportivo, sem fins lucrativos, que tem por missão promover e articular ações de

defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio à família,

direcionadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  pessoa  com  deficiência  e  à

construção de uma sociedade justa e solidária. Esses motivos são suficientes para

justificar a utilidade pública da entidade que ocupa importante papel no cenário social.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela  qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação do projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.002/2012

Declara de utilidade pública o Lar  Espírita  Pai  Chico de Aruanda,  com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Espírita Pai Chico de Aruanda,

com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  O Lar  Espírita  Pai  Chico  de  Aruanda tem  como objetivo  promover

ações  de  humanização,  responsabilidade  e  assistência  social,  através  de  ações

sociais,  palestras,  cursos,  treinamentos  e  oficinas,  bem  como  a  inserção  sócio

econômica de seus associados.

Diante da importância das ações realizadas pela referida instituição, contamos com

o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la

de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.003/2012

Dispõe sobre o acesso gratuito dos portadores de câncer à medicação prescrita por

médico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os pacientes de câncer, nos termos desta lei, terão direito ao fornecimento

gratuito e imediato da medicação prescrita por médico.

Art. 2° - Para o exercício do direito de que trata esta lei, os órgãos de saúde da

administração  direta  e  indireta  do  Estado  ficam  obrigados  a  fornecer  os

medicamentos prescritos para pacientes de câncer, desde que não fornecidos pelo

Sistema Único de Saúde - SUS -, conforme as prescrições médicas apresentadas

pelo paciente no ato do preenchimento de cadastro próprio.
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Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei  correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, autorizada sua

suplementação, se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação:  O problema do câncer no Brasil  tem ganhado relevância pelo perfil

epidemiológico que essa doença vem apresentando. Entre os problemas de saúde do

homem,  o  câncer  aparece  com  destaque  nas  patologias  que  frequentemente

requererem atenção e cuidado especial. Tal situação se torna cada dia mais presente

na vida dos brasileiros e de suas famílias.

A ampliação  da  longevidade  e  o  avanço  dos  conhecimentos  científicos  e  dos

recursos diagnósticos  têm proporcionado a  identificação de números que revelam

uma realidade  alarmante,  com  impactos  sensíveis  na  assistência  à  saúde,  tanto

pública como privada.

Como é do conhecimento geral, o câncer traz o espectro das dores insuportáveis e

das mutilações, a tendência de metástase e a morte precoce. Em todos os casos, o

acompanhamento preventivo exerce um papel relevante, mas, uma vez confirmado

qualquer um dos quadros, em seu nascedouro ou em fase adiantada, é substituído

prontamente pelo controle, que assim passa a desempenhar papel preponderante.

Hoje  em  dia,  a  medicina  se  encontra  muito  avançada,  com  tratamentos

ultramodernos,  e,  com  seus  avanços,  dentro  do  arsenal  de  opções  terapêuticas

plausíveis,  o  profissional  médico  dispõe  de  medicações  com  as  mais  variadas

finalidades, de acordo com as necessidades de cada tipo de câncer diagnosticado.

Tais  facilidades,  cujo preço nem sempre está  ao  alcance dos pacientes  de baixa

renda, comparece em paralelo com procedimentos cirúrgicos simples ou radicais e

com  terapias,  que  também  apresentam  custos  e  complexidade  relativamente

variáveis.

É  mister  ressaltar  que  o  tema  é  de  suma  importância  para  a  saúde  pública.
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Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer - Inca -, existem 23 tipos de câncer,

com  diversos  tipos  de  tratamento,  entre  os  quais  a  cirurgia,  a  radioterapia,  a

quimioterapia  e  o  transplante  de  medula  óssea,  sendo  que,  em  muitos  casos,  é

necessário combinar mais de uma modalidade.

Depois das doenças cardíacas, o câncer é a segunda causa de morte em Minas

Gerais.  A Secretaria  de  Estado de Saúde lançou em 2009 o segundo volume do

“Atlas  de Mortalidade por  Câncer  em Minas”,  que traz informações regionalizadas

sobre  os  principais  tipos  da  enfermidade  que  matam  no  território  mineiro  e  a

incidência de cada um deles por sexo e faixa etária, entre os anos de 1979 e 2005.

A doença apresentou, de 2001 a 2005, um crescimento em torno de 40% entre os

homens e de aproximadamente 35% entre as mulheres. De acordo com o “ranking”

estadual, os principais tipos de câncer que causam morte são, entre os homens, os

de próstata, pulmão, estômago e reto. Entre as mulheres, o câncer de mama é o

campeão, seguido dos de pulmão, estômago, reto e colo do útero.

De 1979 a 1983,  o índice de mortalidade por  câncer de mama era de 11,52%,

passando para  14,11% entre  os  anos  de 2001 e 2005.  Já o  câncer  de  próstata,

nesses períodos, passou de 7,53% para 13,74%.

Por  esses  motivos,  é  fundamental  a  adoção  de  políticas  e  medidas  como  as

aplicadas  no  caso  de  pacientes  com  diabetes  e  aids,  passando-se  a  distribuir

gratuitamente medicamentos para os portadores de câncer.

- 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 3.004/2012

Altera o inciso I do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe

sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5 de janeiro de 2012, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

I - dependentes de militares da PMMG e do CBMMG;”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: O texto original do Projeto de Lei nº 1.583/2011, tal como enviado à

Assembleia  Legislativa  por  meio  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.

Ocorre que, durante a tramitação legislativa, o Projeto de lei nº 1.583/2011 recebeu

um substitutivo 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  ordem  de

prioridade das vagas a serem disponibilizadas nos Colégios Tiradentes da Polícia

Militar foi alterado significativamente, criando um prejuízo aos dependentes do Corpo

de Bombeiros Militar que fazem e sempre fizeram parte do público desses colégios.

Vale ressaltar  que os militares do Estado são detentores dos mesmos direitos e

obrigações,  sendo  regidos  pelas  mesmas  leis  sendo  injustificável  tratamento

diferenciado.

Assim,  por  entender  que  o  dispositivo  que  pretendemos  alterar  não  atende  ao

interesse  da  categoria,  visto  que  restringe  o  rol  dos  habilitados  para  as  vagas,

apresento a presente proposição para corrigir essa falha. Portanto, peço o apoio dos

nobres colegas para a aprovação do projeto de lei em análise.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.005/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais divulgarem, em

local de fácil acesso e em páginas na internet, a relação das empresas credenciadas

para prestação de assistência técnica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor  ficam

obrigados a divulgar, em local de fácil acesso e em páginas na internet, a relação das

empresas credenciadas para prestação de assistência técnica autorizada de todos os

produtos  disponíveis  para  venda,  contendo,  entre  outros,  os  seguintes  dados  do

fabricante:

I - razão ou denominação social;

II - nome de fantasia;

III - endereço completo;

IV - número de telefone;

V - o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou, se for o

caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.

Art. 2º - Sempre que solicitado pelo consumidor, os estabelecimentos comerciais,

nos  termos  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  entregarão  ao  consumidor,

imediatamente, declaração por escrito em que constem os dados do fabricante do

produto referidos no art. 1º desta lei.

Art.  3º - A multa por infração ao disposto nesta lei  será aplicada nos termos do

Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Elismar Prado

Justificação: Atraídos pelas promoções ou pelos novos produtos no mercado, os

consumidores,  pela  falta  de  informação,  acabam  comprando  produtos  que  não

dispõem de assistência técnica autorizada nem no local onde esses consumidores

residem nem no país onde o produto foi comercializado.

Com  isso,  os  consumidores  que  identificam  vício  no  produto  posteriormente  à

compra encontram dificuldades para realizar os reparos, a começar pela longa espera

- que ultrapassa o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.078,

de 1990 - para receber novamente o produto com os devidos consertos efetuados

pela assistência técnica autorizada, responsável por sanar o vício apresentado.

Sem  querer  esperar  muito  pela  assistência,  muitos  consumidores  acabam

entregando seus equipamentos defeituosos a particulares, o que pode comprometer
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ainda mais sua vida útil e sua qualidade. Dessa forma, diante da grande quantidade

de  produtos  disponíveis,  bem  como  da  enorme  variedade  de  estabelecimentos

comerciais já existentes no mercado mineiro, faz-se necessária a adoção de medidas

mais eficientes para informar o comprador.

Vale destacar que a prerrogativa para edição deste projeto de lei relativo à proteção

do consumidor é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme

preceitua o art. 24, V e VIII, da Constituição Federal. Dessa forma, não há óbices

para  que  seja  instaurado  o  processo  legislativo  por  iniciativa  deste  parlamentar

relativamente à matéria.

Da mesma forma, o projeto exterioriza os princípios da transparência e da devida

informação, inerentes a toda relação de consumo. Trata-se do dever de informar bem

o público consumidor sobre a prestação do serviço de assistência técnica autorizada

pelo fabricante do produto para que, ao adquiri-lo, o consumidor saiba exatamente

qual  será a empresa responsável  pela  assistência  técnica,  caso haja  algum vício

aparente ou oculto.

Finalmente, o projeto em tela não apresenta repercussão financeira, uma vez que

não  provoca  nenhum  impacto  nas  contas  públicas  e,  consequentemente,  não

acarreta impacto na execução da Lei Orçamentária do Estado, porquanto disciplina

relações entre particulares.

Pelo exposto, conto com os nobres parlamentares desta Casa de Leis para aprovar

esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.006/2012

Dispõe  sobre  a  continuidade da prestação  de serviços  públicos  essenciais  aos

consumidores desempregados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica assegurada ao consumidor desempregado, nos termos desta lei, a

continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais.

§ 1°- Consideram -se serviços públicos essenciais, para os fins desta lei:
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I – abastecimento de água;

II – distribuição de energia elétrica;

III – captação e tratamento de esgoto.

§ 2° - Considera-se consumidor desempregado, para o s fins desta lei, aquele que

tenha registrado em sua carteira profissional, emitida pelo Ministério do Trabalho e

Emprego,  a  baixa  no  último emprego,  há  no  mínimo um  mês  e  no  máximo seis

meses,  desde  que tenha trabalhado  pelo  menos  seis  meses  contínuos  no  último

emprego.

Art.  2º  -  Para  fazer  jus  ao  benefício  de  que  trata  esta  lei,  o  consumidor

desempregado deverá ser o principal responsável pelo sustento da família e solicitar

a concessão do benefício junto ao poder público ou concessionária responsável pela

prestação do serviço.

Parágrafo único – O principal  responsável pelo sustento da família,  para os fins

desta lei, é a pessoa que responde por mais de 50% (cinquenta por cento) da renda

familiar.

Art. 3º – Fica vedada a interrupção da prestação de serviço aos consumidores de

que trata o art. 1° desta lei por motivo de inadimp lemento, por um prazo de noventa

dias contados a partir da data do protocolo do pedido.

Parágrafo  único  -  Para  protocolar  o  pedido  de  concessão  do  benefício,  o

consumidor não poderá ter débitos pendentes.

Art. 4° – Perderá o direito ao benefício o consumid or que ultrapassar, relativamente

à tarifa social:

I – a primeira classe de consumo no abastecimento de água;

II – a primeira faixa no consumo de energia elétrica.

Art. 5° – Só poderá ser concedido o benefício uma v ez a cada período de vinte e

quatro meses.

Art.  6° –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  em especial  em relação à

compensação financeira aos concessionários de serviços públicos do Estado, a fim

de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.
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Anselmo José Domingos

Justificação:  A  situação  de  vulnerabilidade  social  em  que  se  encontram  os

desempregados não pode ser majorada pela suspensão do fornecimento de serviços

essenciais  à  dignidade humana,  a  saber,  o  fornecimento  de  energia  elétrica  e  o

abastecimento de água.

Os  efeitos  decorrentes  da  perda  do  emprego,  como é  sabido,  geram  diversos

desdobramentos  econômicos  e  sociais.  Os  primeiros  a  serem  observados  são  a

diminuição e, em alguns casos, a perda da capacidade econômica do desempregado,

o que impede que tenha acesso aos bens e serviços essenciais à saúde, à qualidade

de vida,  ao  bem-estar,  à  segurança,  entre  diversos outros  bens  indispensáveis  à

dignidade da pessoa humana. A repercussão social do desemprego é evidente no

âmbito  familiar,  mormente  naquelas  famílias  em  que  apenas  uma  pessoa  é

responsável pela renda da família.

Tendo em vista tais repercussões negativas que o desemprego causa, não pode o

poder  público  omitir-se  da  responsabilidade  de  minimizá-las.  Nessa  perspectiva,

garantir-se-ia um período de tempo mínimo até que o cidadão possa buscar outro

emprego, restabelecendo e reequilibrando seu orçamento pessoal e familiar até que

possa adimplir com todas as suas obrigações normalmente.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.089/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.007/2012

Dispõe sobre a publicação, pelos órgãos de defesa do consumidor, de informações

sobre atos lesivos aos consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  órgãos  de  defesa  do  consumidor  obrigados  a  publicar,

anualmente,  o  cadastro  com  nome e  razão  social  do  fornecedor  de  produtos  ou

serviços infrator de legislação de defesa do consumidor, fazendo constar o número

total de reclamações registradas no período de tempo definido.

Parágrafo único - Entende-se por fornecedor de produtos ou serviços infrator da
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legislação  de  defesa  do  consumidor  aquele  que  possua  sentença  condenatória

transitada em julgado em seu desfavor.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Constituição Federal estabelece, em seu art. 170, inciso V:

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - defesa do consumidor;”.

Editada a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor

- CDC -, estabeleceu-se o diploma normativo que busca equalizar a relação entre

produtor e consumidor, vista a hipossuficiência estabelecida entre esses polos.

A publicação de um rol de produtores e fornecedores reiteradamente demandados

por  violações  ao  direito  do  consumidor  tem  por  escopo  o  fornecimento  de

informações  aos  consumidores  que  lhes  permita  escolher  quais  empresários  ou

sociedades empresárias contratar,  tendo em vista a minimização da ocorrência de

futuras violações aos seus direitos.

Sabe-se que atualmente as empresas e sociedades empresárias realizam um tipo

perverso  de  cálculo  que  consiste  no  seguinte:  caso  a  violação  do  direito  do

consumidor  seja  matematicamente  menos  onerosa  que  a  sua  observância,

considerando-se a probabilidade de uma eventual demanda judicial, anui-se com a

ilegalidade visando a redução de custos. Isso porque o atendimento dos preceitos

estabelecidos pelo CDC gera custos que, se puderem ser afastados, aumentam a

margem de lucro dos produtores/fornecedores de bens e serviços.

Nessa perspectiva,  o Estado,  através de  agências  ou órgãos reguladores,  daria

publicidade ao número de demandas encontradas pelas empresas que atuam em

diversos  ramos  contribuindo,  portanto,  para  que  sejam  compelidas  a  observar  e

seguir os preceitos da lei, sob pena de terem o número de consumidores diminuído,

já que estes poderiam evitar contratar com empresas reiteradamente reclamadas.
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Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI N° 3.008/2012

Estabelece área destinada ao abrigo e tratamento de animais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os Municípios que possuam população igual ou superior a 30.000 (trinta

mil) habitantes devem manter área especial para acondicionamento e tratamento de

animais maltratados, idosos, perdidos e em situação de risco.

Art. 2º – A área a que se refere o “caput” do art. 1° deve possuir, no mínimo, 1

hectare  e  ser  aumentada  proporcionalmente  à  demanda  estabelecida  em  cada

Município.

Parágrafo  único  -  A proporcionalidade referida  no  “caput”  será  estabelecida  por

regulamentação posterior.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  É competência  comum à União,  aos Estados e ao  Distrito  Federal

legislarem sobre conservação na natureza e proteção do meio ambiente, conforme

estabelece o art. 24, inciso VI, da Constituição:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;”

Considerando  o  disposto,  a  União  limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais,

respeitando  a  competência  suplementar  do  Estado  em  adequar  a  matéria  ao

interesse regional. Destarte, foi estabelecido o Código Florestal, que contém normas

gerais a serem observadas na edição de normas de interesse estadual.

A conservação da natureza e proteção do meio ambiente são a forma de resguardar

a salubridade e harmonia da convivência entre o homem e os animais e a relação
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destes com o hábitat em que vivem. É imprescindível para a sociedade a preservação

de seu meio ambiente, visto que é impossível pensar em desenvolvimento econômico

e social desvencilhado de condições mínimas de saúde do meio ambiente em que

vivemos.

O estabelecimento de área mínima para acondicionamento e tratamento de animais

doentes, idosos, abandonados é importante para colocá-los em locais apropriados

contribuindo, portanto, para diminuir os riscos a que estão expostos no meio urbano.

Os riscos causados por estes animais ao homem são inúmeros. Os pelos, saliva,

patas, fezes e urina de cães e gatos, por exemplo, abrigam diversos microrganismos

que podem causar  doenças, entre as  quais  podemos citar:  raiva,  sarna, micoses,

brucelose,  toxoplasmose,  criptococose,  giardíase  canina,  leishmaniose  e  vermes

como o bicho geográfico.

Nesses  termos,  visando à  preservação  da  salubridade  do  meio  ambiente,  bem

como a adequada convivência  entre  os  seres vivos,  conto com a  aprovação dos

nobres pares a este projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.009/2012

Institui  a prioridade de tramitação nos processos de adoção tardia de crianças e

adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os processos atinentes à adoção tardia de crianças e adolescentes terão

prioridade na tramitação processual no âmbito das varas competentes das comarcas

do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para efeito desta lei denomina-se adoção tardia aquela em que o

adotando for maior de 4 (quatro) anos de idade e os casos em que a situação jurídica

ou familiar  encontrar-se indefinida,  com lapso temporal  de tramitação incompatível

com o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo (art. 5º, LXXVIII, da

Constituição Federal de 1988).

Art.  2º  -  O  processo  que  envolver  adoção  tardia  receberá  uma tarja  vermelha,

simbolizando o caráter de urgência, como medida de estimular e garantir a celeridade
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de  sua  tramitação,  devendo  ser  observada  por  todos  os  servidores  da  vara

competente, sob pena do infrator ser incurso nas sanções administrativas pertinentes.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar

da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação: Muito  embora  existam  cerca  de  27.000  interessados  inscritos  no

Cadastro  Nacional  de  Adoção  (CNA),  76%  desses  pretendentes  procuram  filhos

adotivos na faixa etária de até 3 anos de idade, fato que ocasiona uma lamentável e

indefinida  permanência  das  crianças  acima  dessa  faixa  etária  nos  abrigos  ou

entidades, sem encontrar condições de adoção e sem a possibilidade de obtenção de

um lar e da convivência de uma família.

Em Minas Gerais, essas crianças se encontram atualmente inseridas no programa

Pais de Plantão, do Juizado da Infância e Juventude da Capital.

Além do flagrante desinteresse da maioria dos pretendentes por crianças acima dos

4 anos de idade, a lentidão dos processos judiciários de adoção vem ocasionando

também  o  desinteresse  daqueles  que  porventura  tenham  a  intenção  de  adotar

crianças acima da faixa etária de preferência da maioria dos interessados inscritos no

programa, ou adolescentes.

No Brasil, o tempo médio nos processos de adoção é de 3,7 anos. E com esse

longo prazo na fila de espera, muitas crianças que estavam disponíveis deixam de

atender às condições estipuladas pelos candidatos e acabam condenadas à vida nos

abrigos  e  orfanatos,  permanecendo  cada  vez  mais  distantes  da  realidade  de

pertencer  à  uma  família  verdadeira  que  possa  oferecer-lhe  atenção  e  cuidados

indispensáveis  à  formação  e  ao  perfeito  desenvolvimento  físico  e  psicológico  da

criança e do adolescente.

Portanto,  a  situação  de  desamparo  da  criança  e  do  adolescente  depende  do

resultado do processo judiciário de adoção em que se visa obter do Estado todas as

garantias  da  tutela  processual  com  maior  celeridade  e  com  o  mínimo  de  de

formalidades, determinando-se para tanto a imprescindibilidade do desenvolvimento
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de processos mais ágeis e eficazes, possibilitando a proteção e a garantia, acima de

qualquer outro interesse, do bem-estar da criança e do adolescente.

Desta forma, para que a adoção à qual já denominamos aqui tardia (portanto, já

ocorrendo em condições extemporâneas),  possa se fazer  de  forma mais  célere  e

eficaz, é necessário a criação de um mecanismo simples e objetivo para priorização

da tramitação desses processos,  em condições especiais,  sendo essa a meta do

projeto em comento.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.460/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.010/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Gruta Nossa Senhora de

Lourdes, com sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Gruta Nossa

Senhora de Lourdes, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Comunitária  Gruta  Nossa  Senhora  de  Lourdes,  entidade  sem  fins

lucrativos  que  tem  por  finalidade  realizar  programas  de  promoção  e  assistência

social,  educação,  saúde,  lazer,  esporte,  turismo,  transporte,  moradia e artesanato,

entre outros.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  por  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos
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legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres pares à  aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Sem-Peixe o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  desafetado  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia

Raimundo Agripino Soares - AMG-900-1760, entre o Km 12 e o Km 13, pertencente à

entrada da cidade de Sem-Peixe.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sem-Peixe a

área de que trata o art. 1º.

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

instalação de apoio operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da

comunidade.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Sem-Peixe o trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, constituído pelo trecho da Rodovia Raimundo Agripino Soares - AMG-900-

1760, entre o Km 12 e o Km 13, pertencente à entrada da cidade de Sem-Peixe.
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Justificamos o pedido em razão do grande interesse desse Município no referido

perímetro, tendo em vista a expectativa de urbanização e crescimento da cidade,

inclusive com a instalação da creche municipal.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 2.700/2012, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração pela decisão de elevar

substancialmente  o apoio  financeiro  à  Associação dos  Estudantes de  Araxá.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº 2.701/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Empregados  nas  Empresas  de

Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais pela posse da nova diretoria. (- À

Comissão de Trabalho.)

Nº 2.702/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura  e  Abastecimento  de  São  Paulo  pedido  de

providências para a revisão dos termos da Portaria CDA nº 2, de 7/2/2012, de forma a

minimizar  os  prejuízos que sua vigência trouxe para  as  granjas  mineiras,  no que

tange ao envio de aves para o abate. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.703/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas

Gerais pelos 39 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.704/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a comunidade de Felixlândia pelos  63 anos de emancipação

desse Município.

Nº 2.705/2012, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Pirapora  pelos  100  anos  de  emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.706/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado pedido de providências para aumentar o número de policiais

militares e de viaturas que atendem o Bairro Funcionários, em Contagem.

Nº 2.707/2012, 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 o Bairro Funcionários, em Contagem. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.708/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para a pavimentação ou inclusão no programa Caminhos de Minas da

Rodovia MG-417, que liga o Município de São João do Manteninha ao Distrito de

Barra do Itabira.

Nº 2.709/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, à Secretaria de Transportes, ao DER-MG e ao DNIT pedido

de providências para a construção de uma passarela para travessia da BR-116 no

Distrito de Chonin de Baixo, pertencente ao Município de Governador Valadares. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.710/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado ao IBGE

e ao Incra pedido de providências para que celebrem convênio com vistas a realizar

estudo com informações do Censo 2010 individualizadas por assentamento rural e de

reforma agrária. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.711/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  providências  com  vistas  a

implantar sistema de tratamento de resíduos e saneamento em assentamentos rurais

e de reforma agrária no norte do Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.712/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para interceder junto

à Gasmig para que o gasoduto a ser construído na região Centro-Oeste atenda aos

Municípios de Itaúna e Divinópolis. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 2.713/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Centro de Educação Infantil Irmã Helena, em Alvinópolis, pelos

26 anos de sua criação. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 2.714/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  jornal  "Estado  de  Minas"  pela  matéria  especial  "Clube  da

Esquina 40 anos depois". (- À Comissão de Cultura.)

Nº  2.715/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre as razões que

impediram a posse, como Diretor da Escola Estadual Lafaiete Gonçalves, no Bairro

Palmital, Município de Santa Luzia, do Prof. Wellington Alexander Rosa, o candidato

mais votado na eleição de junho de 2011. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.716/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento, à Intendência da Cidade Administrativa e

à  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para o agendamento de reuniões regulares com os servidores públicos e

terceirizados  e  suas  entidades  representativas,  a  fim  de  tratar  das  condições  de

acesso  à  Cidade  Administrativa  e  de  sua  infraestrutura.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  2.717/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador  do Estado pedido de  providências  para  melhorar  as

condições  de  funcionamento  do  Hospital  Infantil  João Paulo  II.  (-  À  Comissão de

Saúde.)

Nº  2.718/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria da República em Minas Gerais pedido de providências

para a proteção do bem público e outras medidas cabíveis em relação às construções

irregulares no entorno da antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro, imóvel de

propriedade da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  2.719/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem pedido  de  providências  para  a

realização  de  estudos  e  ações  para  transformar  a  antiga  Estação  Ferroviária

Bernardo Monteiro em um centro de memória e de atividades culturais e a criação de

uma área de lazer em terreno supostamente pertencente à extinta Rede Ferroviária

Federal S.A., nesse Município. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº  2.720/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para sanar as precárias

condições de segurança e de salubridade dos servidores que prestam serviços no

prédio localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 1.260, onde estão instaladas as Varas

da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. (-  Semelhante proposição foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Elismar Prado. Anexe-se ao Requerimento

nº 2.612/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 2.721/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Congresso Nacional pedido de providências para a derrubada da Medida Provisória

nº 557, em tramitação nas duas Casas Legislativas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.722/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de providências para a reabertura dos escritórios

regionais nos Municípios de João Pinheiro e de Governador Valadares.

Nº  2.723/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra pedido de providências com vistas à agilização do processo de

titulação de terras sob posse de assentados, em especial na região Noroeste mineira.

Nº  2.724/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter-MG pedido de providências para que intensifique seus esforços

junto à Unidade Técnica Especial visando a maior agilidade no desenvolvimento nos

trabalhos dessa Unidade referentes ao Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Nº  2.725/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a designação de

mais um Juiz de Direito para a Comarca de Esmeraldas.

Nº 2.726/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Congresso Nacional pedido de providências quanto à ratificação da Convenção nº

189,  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  que  trata  dos  direitos  dos

trabalhadores e das trabalhadoras domésticas.

Nº  2.727/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que suspenda a cobrança

indevida do consumo de água no Município de Além Paraíba, no período em que a

cidade foi vitimada pelas enchentes.
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Da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado pedido de providências

para que haja um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras - em todas as

reuniões de Plenário.(- À Mesa da Assembleia.)

Da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado pedido de providências

para  que  seja  apreciada  a  minuta  de  projeto  de  resolução  dessa  Deputada  que

dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as votações desta Casa serem abertas. (- À

Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João Leite e

João Vítor Xavier e das Comissões de Minas e Energia e de Direitos Humanos.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária, do Trabalho, de Educação, da Pessoa com Deficiência e de Defesa do

Consumidor e dos Deputados Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada.

Questão de Ordem

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Comunico a esta Casa que

está na nossa Capital, hoje, o Presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista

- PDT -, companheiro Carlos Lupi. É com prazer que passo a palavra ao colega de

partido, Deputado Luiz Carlos Miranda.

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

Deputados.  Comunico  a  esta  Casa,  com muita  consternação,  que,  neste  final  de

semana, tivemos um acidente gravíssimo envolvendo os trabalhadores do Vale do

Aço,  os  quais,  tendo dificuldades  de arrumar  emprego  no Vale  do  Aço pela  não

duplicação da BR-381, procuram tratar de suas famílias em outras regiões. Neste

final  de  semana,  trabalhadores  da  nossa  região  foram  assassinados  na  BR-040.

Dezesseis  trabalhadores  faleceram.  Fica  aqui  o  nosso  sentimento  de  pesar  às

famílias dos trabalhadores. Registro, também, a morte do Vereador, ex-Presidente da

Câmara  de  Coronel  Fabriciano,  Rubens  Magalhães,  que  está  sendo  velado  hoje

naquela cidade. É um momento de consternação e em que ficamos pensando o que

os governantes poderiam fazer, principalmente nas rodovias federais, pelo Estado de

Minas Gerais. Peço, assim, 1 minuto de silêncio em memória desses trabalhadores

que faleceram e do Vereador, que deixa o convívio da sociedade mineira.
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Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência determina que seja feito 1 minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Que o Presidente do

PDT seja bem-vindo a nossa Minas Gerais.

Questões de Ordem

A Deputada  Rosângela  Reis  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

quero também apresentar meus sentimentos às famílias enlutadas do Vale do Aço,

dos 16 trabalhadores que prestavam serviços na região central de Minas e iam para

Ipatinga passando por  Curvelo.  Um ônibus com 43 passageiros chocou-se contra

uma carreta de tubulão, e morreram, no instante, 15 pessoas; 29 pessoas encontram-

se em estado grave. Foi uma tragédia o que ocorreu ontem. Vários corpos estavam

no cemitério.  As famílias  encontravam-se tristes,  enlutadas.  Elas  esperavam seus

entes, trabalhadores que permaneceram numa obra por cinco dias, retornarem para

casa vivos, e, no entanto, muitas famílias não sabiam ou tinham dúvida se estavam

velando ali  o  seu ente  querido,  o membro da família,  porque os  corpos  estavam

irreconhecíveis.  Então, faço aqui nossas lamentações, com o registro nesta Casa,

desse trágico acidente. Logicamente os fatos serão apurados, os direitos das famílias

serão buscados, mas sabemos que não voltam mais à vida, não há volta, várias vidas

foram  perdidas.  Então,  que  Deus  abençoe  e  conforte  essas  famílias  que  estão

passando por uma dor terrível neste momento.

O Sr. Presidente - Faço também minhas considerações às famílias. Deputado João

Leite, gostaria de comunicar  a esta Casa que,  na última viagem nossa à Itália,  a

Milão, vimos a energia limpa que está sendo conduzida em todos os prédios. E, com

autorização do Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro, pedimos que se faça o

estudo para utilizarmos os 5.000m da laje da Assembleia Legislativa para implantação

da  energia  solar.  A Assembleia  de  Minas  comunica  a  todos  que  já  criou  a  TV

Assembleia  e  haverá  agora  a  Rádio  Assembleia  no  ar.  E  esta  será  a  primeira

Assembleia do Brasil,  Deputado João Leite,  com energia limpa,  um exemplo para

todas as Assembleias de todos os Estados. Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Vanderlei Miranda.
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O Deputado Vanderlei  Miranda -  Sr.  Presidente,  agradeço a oportunidade deste

aparte e o inicio solidarizando-me com os companheiros que representam o Vale do

Aço e que me antecederam, lamentando a perda de 15 vidas, de trabalhadores que

morreram  nesse  acidente.  Mais  triste  ainda,  Sr.  Presidente,  Deputada Rosângela

Reis, é abrir os jornais de hoje e ver que algumas famílias continuam sofrendo por

perceberem que nos caixões não estavam, de fato, os seus entes queridos. Dado o

estado  de  mutilação  que  o  acidente  provocou,  houve  lamentavelmente  esse

desencontro, e no mínimo duas famílias constataram que estavam enterrando não

exatamente os seus entes queridos, o que também é lamentável. Esperamos que a

Polícia  Civil,  por  seu corpo  técnico,  de  polícia  técnica,  de  perícia,  possa  rever  e

resolver essa situação, que torna ainda mais triste esse episódio do acidente com os

trabalhadores do Vale do Aço. Lamentável. Sr. Presidente, aproveito a oportunidade

para  trazer  o  que  já  é  sabido  de  todos,  mas  que  digo  agora  como membro  da

Bancada do PMDB nesta Casa. Aconteceu ontem aqui  um evento do PMDB, que

podemos dizer ter sido um evento de grande porte, com a presença de nomes de

expressão nacional do partido, como o Deputado Michel Temer, Vice-Presidente da

República; o Senador Valdir Raupp, atual Presidente do partido; e outros que aqui

compareceram, inclusive de outros partidos, que estiveram fazendo parte da Mesa de

trabalhos na tarde de ontem; e companheiros desta Casa, como o Deputado Carlin

Moura  e  outros,  que  estiveram  presentes  prestigiando  esse  grande  evento  que

aconteceu ontem, que tinha como objetivo, entre outras coisas, receber a pessoa do

Senador Clésio Andrade, agora filiado ao PMDB. Quero crer que ganha o Senador

Clésio Andrade ao vir para o PMDB, um partido que, como todos sabem, é de uma

capilaridade fantástica no País, e em Minas Gerais não é diferente; e ganha o PMDB,

ao ter no Senado um representante de Minas Gerais que, creio eu, poderá dar uma

grande contribuição ao partido, com o trabalho que já está prestando e que prestará,

agora amparado e tendo o suporte deste que é o maior partido do Brasil, o PMDB,

com  certeza  podendo realizar  grandes  feitos  no  exercício  do  seu  mandato  como

Senador. Aliás, ontem ele já fez um discurso contundente defendendo a duplicação

da 381 e já trazendo a notícia do empenho da Presidente Dilma para a liberação dos

recursos para o início imediato das obras, que já estão muito atrasadas. Quero crer



1118
____________________________________________________________________________

que, na sua filiação ontem, o seu discurso já mostrava seu comprometimento com

Minas Gerais e, com toda certeza, a sua disposição de trabalhar em favor de Minas

Gerais. Como eu disse, muito nos orgulha tê-lo nos quadros do PMDB. Creio eu que

os que aqui estiveram ontem, a repercussão que a mídia deu hoje à presença da

representação  do  PMDB  nacional  nesta  Casa  e  o  ingresso  do  Senador  Clésio

Andrade nos quadros do PMDB mostram que de fato temos, a partir de Minas Gerais,

uma responsabilidade muito grande em relação ao restante do País. Houve um tempo

em que se dizia que qualquer decisão política passava por Minas Gerais. Precisamos

recuperar  essa  condição  e  esse  prestígio  de  fazermos  parte  da  discussão  dos

grandes projetos nacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  também gostaria  de  dar  boas-vindas  a  Minas

Gerais  ao  Senador  Clésio  Andrade,  que  sem  dúvida  alguma já  fez  um  trabalho

brilhante  quando foi  Vice  do  Governador  Aécio  Neves,  em seu primeiro  mandato

como Vice-Governador em Minas Gerais. Com a palavra, pela ordem, a Deputada

Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria  Tereza Lara  -  Serei  breve,  Sr.  Presidente,  só  para  fazer  um

registro, e garantirei a fala da minha nobre colega da bancada feminina, Deputada

Luzia Ferreira. Gostaria de registrar que diariamente estamos vendo noticiados pela

imprensa inúmeros acidentes. A nossa Comissão de Segurança Pública, da qual o

Deputado João Leite é Presidente e eu Vice-Presidente, está organizando um ciclo de

debates sobre a questão da segurança e violência no trânsito. Já convidamos todas

as entidades a participarem conosco, assim como os parlamentares, porque se trata

de  uma  situação  gravíssima.  Finalizando,  o  Ministério  da  Saúde  investe

R$80.000.000.000,00 no País por ano, sendo que a metade é investimento para tratar

de acidentados. Isso é um absurdo. Precisamos unir forças. Quero cumprimentar todo

o PMDB pela vinda do Senador Clésio Andrade para somar forças com esse partido.

Oradores Inscritos

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  palavra  à  dinâmica  Deputada  Luzia

Ferreira, representante do PPS nesta Casa, ex-Vereadora, ex-Presidente da Câmara,

colega e futura Prefeita interina de Belo Horizonte. Com a palavra, a Deputada Luzia

Ferreira.
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A Deputada  Luzia  Ferreira  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

obrigada.  V.  Exa.  também já trilhou esses  caminhos  da Câmara Municipal  e  tem

sempre a situação muito vinculada à nossa Capital.

Quero cumprimentar todos e todas que estão nos ouvindo em casa. Inicio o meu

pronunciamento  falando  também  sobre  os  investimentos  do  governo  federal  na

infraestrutura de Minas Gerais, e a propósito, na infraestrutura rodoviária do metrô de

Belo Horizonte, porque esse tema sumiu das discussões. Foi até oportuno que, antes

de iniciarmos esta fala, aqueles que nos apartearam aqui, por meio de questão de

ordem, tenham lembrado também esse grave acidente na BR-040, onde morreram 16

pessoas.  Esse  assunto,  juntamente  com  o  da  BR-381,  do  Anel  Rodoviário,  que

também é de responsabilidade do governo federal, e do metrô de Belo Horizonte, tem

ocupado boa parte dos debates. Aliás, é uma preocupação por parte de todos os

partidos e parlamentares e não somente de quem é da Oposição ou da Situação.

Toda esta Casa tem uma agenda prioritária para discutir esses assuntos. A falta de

uma boa infraestrutura rodoviária, além de representar dificuldades para quem produz

no Estado e escoa a sua produção, traz mortes.

Na semana passada, vimos a tristeza das famílias dos 16 trabalhadores do Vale do

Aço que perderam suas vidas em razão de um único acidente - aliás, a Deputada

Rosângela Reis e o Deputado Luiz Carlos Miranda falaram sobre esse assunto. De

uma única vez perdemos ali 16 vidas, 16 trabalhadores.

Mas o importante não é só a questão da duplicação. O jornal “Estado de Minas” traz

hoje  uma  matéria  interessante  mostrando  que  também  não  há  fiscalização  nas

rodovias federais e que a carreta que provocou o acidente levava uma carga acima

do peso normal, com dimensão maior. Quer dizer, ocupava ou excedia em meio metro

a pista de rolamento. Então, carregava uma carga inadequada para trafegar numa

rodovia que não é duplicada, mas sim de uma pista só. Além disso, sabemos que

muitos acidentes são oriundos do excesso de velocidade. Nesse final de semana,

conversava  com  caminhoneiros  que  me disseram  que  pensam  muito  ao  trafegar

pelas rodovias federais porque há carretas de 10 eixos trafegando a 120km por hora.

Portanto, estão inadequadas também do ponto de vista do uso e de uma fiscalização

efetiva  para  coibir  esses  abusos,  que,  conforme  sabemos,  normalmente  estão
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vinculados a mortes e perdas de vida.

Quero trazer aqui esse assunto, neste momento em que essa tragédia acontece,

para relembrar aos companheiros, aos Deputados, às Deputadas e a esta Casa, com

a sua força institucional, que é preciso retomarmos essa agenda.

Não  temos  conseguido  até  hoje,  Deputados  Adelmo,  Ulysses  Gomes,  Durval

Ângelo,  Carlin  Moura  e  Rômulo  Viegas,  sensibilizar  o  governo  federal  sobre  a

urgência desses investimentos. Retomo a questão do metrô. Daqui a pouco, darei a

palavra aos oradores. O governo do Estado e a Prefeitura conversaram, depois de

um  longo processo de negociação com o  Ministério  das  Cidades  e  a  Presidenta

Dilma, tentaram buscar um arranjo que viabilizasse os investimentos para a expansão

do  metrô,  não  apenas  para  Belo  Horizonte,  como  também  para  a  Região

Metropolitana. Isso aconteceu no ano passado. O Ministério das Cidades disse que

estava de acordo em criar uma parceria, uma PPP, em que uma parte dos recursos

seria bancada pela Prefeitura, outra pelo governo do Estado - uma parte por meio de

um financiamento do BNDES, contratado pela Prefeitura com o governo do Estado.

Nesse  meio  tempo,  seis  meses  depois,  vimos  a  Presidenta  indo  ao  Ceará  para

anunciar verbas para o metrô, depois foi  a Pernambuco, também anunciar verbas

para  o  metrô.  Onde  estão  as  verbas  do  metrô  de  Belo  Horizonte,  da  Região

Metropolitana? Isso também sumiu do noticiário e da agenda federal. Embora, repito,

grande  parte  dos  recursos  sejam  bancados  pelo  Estado e  pela  Prefeitura  com  a

iniciativa privada. Mesmo assim, até hoje, não temos a publicação disso. Dizem que

estão aguardando a publicação de uma portaria. Tem até um número, Portaria nº 48

do Ministério  das Cidades, para que o governo do Estado e a Prefeitura de Belo

Horizonte possam dar sequência aos entendimentos e ao projeto executivo do metrô,

até  mesmo licitar  a  obra.  Então,  quero  manifestar  essa preocupação e  fazer,  de

público, essa cobrança.

O metrô é fundamental para resolver a questão da mobilidade urbana, do tráfego,

do trânsito e dar  dignidade a milhares de pessoas que,  diariamente,  deslocam-se

para o trabalho e para o estudo na Região Metropolitana, que hoje tem 4.800.000

habitantes vivendo unidos. O metrô pode proporcionar um transporte de qualidade

para  essas  pessoas.  Se  queremos  resolver  também  o  problema  dos
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congestionamentos das nossas ruas, precisamos ter um transporte de massa, que

transporta  muitas  pessoas ao  mesmo tempo.  Ele  resolverá  muitos  problemas,  os

dilemas  que  batemos  no  dia  a  dia  da  administração  pública.  O  metrô  de  Belo

Horizonte é um caso de estudo no mundo: foi iniciado há 30 anos e até hoje não foi

concluída a primeira parte, a Linha 1. Essas são as preocupações. São investimentos

para os quais temos necessariamente de contar com o governo federal. Não temos

tido o olhar da mineira Dilma Rousseff, que disse tanto em sua campanha que era

mineira,  belo-horizontina,  e de fato  é,  para  ajudar  o Estado.  Mas não é  ajudar  o

Governador Anastasia, não é ajudar o Prefeito Márcio Lacerda. É para ajudar o povo

de Minas Gerais a ter uma vida mais digna, porque o governante governa para a

população, e não para apoiar ou trazer investimentos para um Estado governado por

um partido da Oposição, para um Prefeito, aliás, que é aliado. É bom dizer isso aqui,

do PSB, aliado do governo. Isso também não está bastando, mas quero reiterar que,

nos oito anos do governo Lula, quando foi administrado por Prefeito do PT, Fernando

Pimentel,  também não houve investimento para o metrô. Então há uma cisma do

governo  federal  com  Belo  Horizonte,  com  a  Região  Metropolitana.  Não  consigo

entender o motivo de tanto desleixo, de falta de vontade política com o nosso Estado

e a nossa Capital.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputada Luzia Ferreira.

V.  Exa. já  tem grande experiência como Vereadora na Câmara Municipal de Belo

Horizonte.  Fez  um  brilhante  trabalho  lá  e  agora  traz  essa  experiência  para  o

Parlamento mineiro, como Deputada Estadual.  V. Exa.  sempre abrilhanta o nosso

Plenário,  trabalhando  muito  por  Belo  Horizonte  e  pelas  cidades  da  Região

Metropolitana, pelas quais tem um carinho especial, e todo o Estado de Minas Gerais.

V. Exa. aborda um tema de muita importância e preocupante. Já há alguns anos,

estamos  reivindicando  isso.  Minas  Gerais  foi  assolada  por  muitas  enchentes

recentemente, e estamos aguardando recursos; mas ficamos muito preocupados com

informações que nos chegam por meio da mídia. Uma reportagem do jornal “Hoje em

Dia”, Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, e Sr. Vice-Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, diz que o Brasil doou 50 milhões para reconstruir a cidade de Biser, no

Sul  da  Bulgária,  assolada  por  uma  enchente.  O  pai  de  Dilma  era  búlgaro,  e  a
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Presidente visitou o país em 2011, ou seja, o Brasil está emprestando dinheiro até

para a Bulgária para resolver problemas de enchentes, e Minas Gerais encontra-se

com  problemas  seriíssimos  de  infraestrutura.  Nossas  estradas  federais  estão  em

péssimas condições.

O governo está aí há nove anos. Dizem que o PSDB ficou oito anos e também não

fez,  mas o  atual  está  aí  há  nove.  Estamos realmente  precisando de  um carinho

diferenciado do governo federal para Minas Gerais.

Outra matéria importante foi a do jornal “Estado de Minas”. Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  ela  mostrou  a  diferença  entre  recursos  aplicados  por  habitante  em  Minas

Gerais e os dos Estados cujos governantes apoiam o governo federal. São diferenças

de quase 300% ou 400%. É impressionante. Minas, Estado que tem impacto forte na

balança comercial do Brasil, está aguardando algo mais positivo do governo federal.

Muito obrigado pelo aparte de V. Exa.

A Deputada Luzia Ferreira - Obrigada, Deputado. Aliás, gostaria de dizer que estive

em Ubá, na sexta-feira, e lá me encontrei com várias lideranças de Guidoval, cidade

vizinha de Ubá e devastada durante as enchentes. Até hoje eles aguardam socorro

para refazer a infraestrutura urbana destruída. Então é no mínimo estranho que o

Brasil  esteja  subsidiando  a  reconstrução  de  cidades  em  outros  países.  É  muito

estranha essa informação trazida pelo senhor por meio dessa nota.

O  Deputado  Delvito  Alves  (em  aparte)  -  Obrigada,  Deputada.  Primeiramente

gostaria de parabenizá-la por ter assumido hoje a Vice-Presidência da Comissão de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  Assembleia  Legislativa.  Tenho

certeza de que V. Exa. dará grande contribuição.

Por outro lado, ouvi atentamente a manifestação de V. Exa. em relação ao acidente

ocorrido  na  BR-040.  Também  passo  por  aquele  trecho  próximo  a  Felixlândia

constantemente  -  praticamente  todos  os  finais  de  semana.  Ali  nos  deparamos

constantemente com gravíssimos acidentes. Primeiro, por existirem vários postos de

gasolina na região. São veículos que, às vezes, saem dos postos de forma desatenta

e acabam provocando grandes acidentes, como o que aconteceu na última semana.

Entendo, Deputada, que as autoridades públicas constituídas devem observar muito

aquele trecho, onde ocorre o maior número de acidentes da BR-040, que liga Belo
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Horizonte a Brasília. Essa é a minha observação. Obrigado.

A Deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada. Como o senhor faz parte da Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  hoje  espero  que  sejamos

parceiros para discutir os projetos que tramitam nesta Casa e também os assuntos

referentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Então, Deputado Carlin Moura, e o nosso metrô? V. Exa., que pretende ser Prefeito

de Contagem, tem um problema, um desafio para a sua campanha.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Luzia Ferreira, felicito e

parabenizo V. Exa. pelos dois temas importantíssimos tratados por V. Exa.

O primeiro  diz  respeito  à  importância  e  à urgência  do  nosso metrô,  veículo  de

transporte popular, barato e seguro para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. V.

Exa.,  que  é  uma  profunda  conhecedora  da  realidade  e  das  demandas  belo-

horizontinas, sabe que essa cidade depende da convivência com seus vizinhos, como

Contagem  e  Betim.  A  necessidade  do  metrô  e  de  sua  expansão  até  Betim  é

realmente fundamental.

Nós precisamos, sem dúvida alguma, unir forças para que essa obra se viabilize o

mais breve possível. É a chamada convergência de governanças. O metrô é uma

solução que passará pelo aporte do governo federal, pela parceria do governo do

Estado,  que  já  está  envolvido,  e  pela  parceria  dos  Municípios  envolvidos  -  Belo

Horizonte, Contagem e Betim. Precisamos permanentemente discutir o tema, porque

isso depende da força política dos mineiros. Parabenizo V. Exa. por tratar esse tema

com muita maestria.

Por fim, quero transmitir minhas condolências às famílias das vítimas do acidente

ocorrido perto de Curvelo.  Esse acidente demonstra como nossas estradas estão

mais  cheias  a  cada dia,  com mais  veículos  de passeio e de carga.  É o fruto do

crescimento  econômico  e  precisa  da  responsabilidade  de  todos.  Precisamos  de

infraestrutura adequada nas estradas, mas precisamos também da responsabilidade

dos  motoristas,  além  da  presença  da  Polícia  Rodoviária  Federal.  Recentemente

estivemos  com  o  Superintendente  dessa  polícia,  que  vem  fazendo  um  trabalho

brilhante no Estado, mas que precisa aumentar o seu contingente. No dia 2 de abril,

segunda-feira, receberemos o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que vai
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expor as ações da polícia no Estado e fazer a previsão para o feriado da Semana

Santa. Parabenizo V. Exa. pela iniciativa.

A Deputada Luzia Ferreira -  Agradeço seu aparte,  que muito  enriqueceu nosso

debate. Para concluir, o PPS entrou hoje com uma Adin no STF para anular a decisão

o  TSE  que  proibiu  a  manifestação  pelo  twitter  nessa  pré-campanha.  Isso  é  um

cerceamento  da  liberdade  de  expressão,  prevista  na  Constituição.  O  TSE,  ao

normatizar, também está legislando, e como legisladores temos que reagir toda vez

que um órgão que não tem esse poder faz isso em nosso nome. Entramos hoje com

uma  Adin  para  declarar  a  inconstitucionalidade  dessa  regulamentação,  porque  o

twitter é uma forma de comunicação em que as pessoas têm de se cadastrar para

seguir determinada pessoa. Portanto é como se estivéssemos falando ao telefone e

nos proibissem de fazê-lo com um amigo porque somos pré-candidatos. Acima de

tudo, temos de zelar. Uma coisa é fazer campanha antecipada, organizar campanha

publicamente,  o  que  a  lei  veda;  outra  coisa  é  uma  regulamentação  no  vazio,

querendo cercear  a  manifestação  e  livre  expressão nesse  meio  de  comunicação.

Deixo registrado que hoje o Diretório Nacional do PPS entrou com uma Adin para

questionar e declarar a inconstitucionalidade dessa regulamentação. Isso interessa a

todos nós. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, caríssimos parlamentares, amigos

da galeria, TV Assembleia, assessores e todos que nos acompanham nesta reunião

ordinária,  iniciando  os  trabalhos  do  Parlamento  desta  semana,  boa  tarde.  Sou

obrigado a iniciar  fazendo uma reflexão. Essa não foi  a primeira vez nem será a

última  em  que  um  parlamentar  pede  a  palavra  para  relembrar  o  sentimento  por

vítimas de acidentes nas nossas rodovias. Perdemos a conta, pois, tantas e tantas

vezes, ao iniciar os nossos trabalhos, reverenciamos com tristeza as vidas ceifadas

por acidentes de trânsito em nossas rodovias federais.

Quero me unir também, mais uma vez, a todas as famílias do Vale do Aço em sua

dor  pelas vidas ceifadas.  Essas famílias estão entristecidas e órfãs,  e,  até agora,

nenhuma resposta concreta, vinda do governo federal, pudemos dar-lhes. Reiteradas
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e reiteradas foram as  oportunidades que os parlamentares tiveram para  isso,  em

audiências públicas e com visitas às estradas, mas em nenhum momento o governo

federal sequer se dignou a dar-nos uma sinalização. Essa, sem dúvida alguma, é

uma demonstração de descaso que pesa no sentimento do parlamentar. O que nos

será apresentado e o que responderemos ao nosso povo mineiro? A quem recorrer

para  buscar  uma  solução  efetiva,  rápida  e  respeitosa?  Ao  governo  federal?  Ao

contrário; para tudo o que debatemos aqui, relacionado às nossas rodovias, temos

solicitado  ações  ao  governo  federal.  E  em  nosso  dia  a  dia  sempre  recebemos

respostas negativas, por falta de planejamento e de respeito,  particularmente com

Minas Gerais, porque este Estado, com certeza, encontra-se no segundo, terceiro ou

décimo  planos  do  governo  federal,  no  que  se  refere  ao  atendimento  as  nossas

reivindicações.

Deputado Rômulo, lamento muito, pois esse sentimento de perda continuará, e não

temos, em nenhum momento, nada a dizer a essas famílias, a não ser transmitir-lhes

o  sentimento,  a  solidariedade  e  o  conforto.  Tantos  e  tantos  foram  os  nossos

requerimentos com esse objetivo, haja vista o caso do Viaduto das Almas, cuja obra

demorou vários anos para chegar ao final. E as nossas rodovias federais continuam

sendo  palco  das  vidas  ceifadas  por  acidentes,  devido  à  falta  de  sinalização,  de

adequação  lógica  e  legal,  do  próprio  governo  federal,  para  propiciar  sua

trafegabilidade com segurança.

Há  poucos  dias,  com  a  participação  dos  senhores,  protocolei  aqui  na  Casa  a

abertura  de  uma  comissão  especial  em  defesa  das  famílias  que  sofrem,

lamentavelmente, pelas mortes no trânsito. Precisamos ouvi-las e saber efetivamente

se os processos estão em andamento, se foram punidos os culpados e se o governo

federal  tem  ciência  do  que  ele  tem  causado  ao  Estado  de  Minas  Gerais:  uma

continuidade  de  mortes,  que  é  um  verdadeiro  clamor  público  -  hoje  já  é  clamor

público. O que tem acontecido em nossas rodovias federais, por onde temos andado,

não é culpa da Polícia Federal,  nem de falta  de planejamento ou de aumento do

tráfego  de  caminhões.  Mas  é  culpa  de  quem  tem  a  responsabilidade  por  essas

rodovias.  Neste  momento  em  que  procuramos  instalar  essa  discussão com  mais

abrangência, quero trazer as famílias aqui, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária
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Federal, o Ministério dos Transportes e da Justiça, para saber se eles conhecem a

dimensão desse problema.

Há  quantos  anos  estamos  usando  esse  microfone  para  falar  da  situação  das

nossas rodovias? É lamentável que esta tribuna seja ocupada, mais uma vez, para

falar desse assunto e cobrar do governo providências enérgicas nesse teor.

Quero  pedir  ao  nosso Presidente  Dinis  Pinheiro  que  coloque  em  votação  esse

requerimento para que, por meio da Comissão de Segurança Pública, da Comissão

de Transporte e de todos os Deputados, consigamos ter uma noção do porquê de

tantos  acidentes  estarem  ocorrendo.  E  aqui  se  lamenta  e  se  cobra,  mas  não

alcançamos resultados.

Ouço, com muito prazer, o ilustre Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.  V.  Exa.,  nesta tarde  de  terça-feira,  no  Plenário  desta  Casa,  no  Parlamento

mineiro, coloca sua preocupação, de forma bem expressiva, e vale a pena refletirmos.

Além  das  graves  mortes,  dos  graves  acidentes  que  assolam  nossas  estradas

federais, há o problema da logística. V. Exa., como Vice-Presidente da Comissão de

Indústria -  aliás, já solicitou audiência pública nesta Casa para discutirmos com a

Fiemg  o  problema  sério  da  desindustrialização  do  Brasil  -,  sabe  que  um  dos

problemas, um dos gargalos do nosso desenvolvimento, é a nossa logística, a nossa

infraestrutura.  Os investidores,  quando vêm ao Brasil,  precisam de estradas  bem

conservadas e com bom fluxo de trânsito; mas, lamentavelmente, de uns anos para

cá, isso caiu de forma expressiva.

Deputado Inácio Franco, Deputado Duilio de Castro, estamos observando que a

cortina do espetáculo do crescimento está sendo rasgada. O PAC, de acordo com o

Contas Abertas do “site” do governo federal, mostra que a aplicação desses recursos

não atinge 40% do que foi anunciado, badalado, do que foi apresentado na mídia.

Houve  muito  “marketing”,  muita  informação  midiática,  mas  os  recursos  ficaram

empacados.  Se fizermos uma pesquisa  nas Prefeituras brasileiras,  V.  Exa.  vai  se

assustar com os resultados. Há um enorme número de convênios assinados com a

rubrica  do  governo  federal,  e  a  Caixa  Econômica Federal  não  está  liberando  os

recursos. As construtoras que fizeram as respectivas obras estão querendo receber
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dos Prefeitos, tornando o quadro muito triste e lamentável. São obras prontas, sem

condições de serem pagas a quem as executou.

No  quesito  relativo  a  nossas  estradas,  as  mortes  estão  acentuadas.  Isso  nos

preocupa muito. Preocupa porque observamos que os partidos que apoiam o governo

alardeiam que encontrarão soluções,  que vão apresentá-las  ao  governo federal  e

ajudar Minas; mas, até agora, nada, absolutamente nada. É lamentável.

É  lamentável  vermos que o  governo federal  não  colocou recursos  na  saúde.  A

Emenda nº 29 deixou só para os Estados e Municípios pagarem as contas. Então,

caros Deputados Inácio Franco,  Dalmo Ribeiro Silva  e  Duilio  de  Castro,  estamos

acreditando que a tendência é piorar. Estamos a quatro meses das regras eleitorais.

Não se assinam convênios em curto espaço de tempo. Os Prefeitos não poderão

inaugurar essas obras, muito menos iniciá-las. O que nos resta é pedir ao grande

líder, Senador Aécio Neves, que continue fazendo o seu trabalho. A desculpa que se

dá é que Aécio é oposição. Mas nem os partidos da Situação que apoiam o governo

federal  não conseguem apresentar uma solução; então, a situação é de assustar.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Para finalizar esse tópico, tenho certeza, como

manifestou V. Exa., que o nosso grande líder, Senador Aécio Neves, está fazendo um

planejamento para apresentar ao Ministério, junto com o Ministro Fernando Pimentel,

que é de Minas também, para dar ciência da real situação, pois o Estado de Minas

Gerais está sendo esquecido. Aqui o sentimento maior é de mineiridade. As palavras

são do próprio Senador Aécio: vamos buscar Minas junto ao governo federal para que

sua dignidade seja restabelecida.

Portanto, quero me associar às palavras de V. Exa. e falar sobre a reunião especial

realizada na quinta-feira passada,  neste Plenário,  que contou com a presença de

grande público feminino,  para comemorar o Dia Internacional  da Mulher.  Foi  uma

solenidade bonita, com vários pronunciamentos, sob o comando do nosso Presidente,

Dinis Pinheiro. Toda a bancada feminina estava presente. Na ocasião, ouvimos as

preocupações relativas à agressão à mulher, à família, aos filhos. Na esteira desse

pensamento, já está à ponta a comissão que irá tratar desse assunto no Estado de

Minas Gerais, criada por meio de nosso requerimento, com o objetivo de discutir a
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violência contra a mulher. É importantíssimo conhecermos as estatísticas e as ações

promovidas pelo  Ministério  Público,  pelo  juizado.  O que temos a contribuir  nesse

momento importante e apreensivo? A agressão contra a mulher é instada todos os

dias no lar, na família, na própria sociedade. A comissão tem a finalidade de obter um

identificador, uma forma de mensurar essa situação. O que podemos fazer? Sabemos

que a UFMG tem um trabalho que poderá contribuir muito e facilitar o trabalho das

varas judiciais da família, da mulher e de todos aqueles que defendem as mulheres

mineiras. A comissão quer dar uma atenção especial às mulheres do nosso Estado.

Sob  a  Presidência  do  Deputado  João  Leite,  sustentamos,  mais  uma  vez,  a

efetivação  da  nossa  cadeia  pública,  para  fazer  parte  da  Suapi.  Fizemos  uma

audiência  pública  em  Ouro  Fino,  e  uma das  reivindicações  da  comunidade  foi  a

assunção da nossa cadeia pela Suapi e a sua transformação de seccional a regional.

V.  Exa.  é  um  profundo  conhecedor  da  segurança  pública  e  sabe  o  quanto  é

importante  a  cidade  de  Ouro  Fino,  que  agrega  cinco,  seis  Municípios,  ter  uma

prestação  imediata  de  serviços  nessa  área.  Renovamos  nosso  apelo  ao  novo

Secretário Rômulo Ferraz, em nome da minha cidade de Ouro Fino, para que isso

ocorra  e  tranquilize  todas  as  famílias.  Isso  foi  objeto  da  audiência  pública  que

realizamos para ouvir toda a sociedade quanto à transformação de seccional para

regional na Comarca de Ouro Fino. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, é com muita tristeza que venho hoje para falar de dois

assuntos. O primeiro deles se refere ao falecimento do companheiro que cuidava do

nosso “marketing”, da nossa imagem no gabinete, o jornalista Carlos Mattos. Gostaria

de ler uma mensagem do nosso gabinete ao povo mineiro, que certamente perdeu

uma pessoa de grande carisma. (- Lê:)

“É  com muita  tristeza  que  dividimos com os  mineiros  e,  principalmente,  com a

população sete-lagoana o sentimento de perda de um integrante da nossa equipe de

trabalho, o jornalista Sr. Carlos Mattos. Hospitalizado há 24 dias, ele veio a falecer na

noite de domingo, deixando três filhas,  esposa,  irmãs, irmãos, outros familiares e,
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claro, toda uma legião de amigos e colegas de trabalho, que muito o admirava pela

sua conduta pessoal e profissional.

Carlos Mattos, nascido em 11/10/39, cidadão norte-mineiro, natural de Januária e

morador de Prudente de Morais, deixa sua marca nos meios políticos e na imprensa

de  Minas,  especificamente  de  Sete  Lagoas,  com  sua  importante  atuação  em

assessoria  de  imprensa  e  “marketing”  político.  Ocupou  cargos  importantes  em

administrações municipais,  como Secretário de Saúde do Município de Januária e

Secretário de Administração de Sete Lagoas, na gestão do então Prefeito Ronaldo

Canabrava. Ultimamente, além de assessorar o meu gabinete, escrevia para o “Jornal

Tribuna”, de Sete Lagoas.

Perdemos um profissional exemplar e, sobretudo, um homem admirável, amigo e

companheiro. Com certeza, as lembranças permanecerão na memória de todos nós,

que tivemos a feliz oportunidade de conviver com uma pessoa alegre e competente

como o Sr. Carlos. Por ter presenciado parte da trajetória brilhante do meu assessor

de comunicação, que sempre soube tomar decisões e nos aconselhar de forma sábia

e  sensata,  afirmo,  com  convicção,  que  ninguém  é  insubstituível,  mas  a  perda  é

irreparável. Nossas condolências à família do Sr. Carlos e a toda população de Minas

Gerais.”

Sr. Presidente, também gostaria de tratar novamente de outro assunto triste nesta

Casa.  Trago  alguns  dados  estatísticos  sobre  drogas  da  nossa  região  Central,

principalmente  da  região  de  Sete  Lagoas.  Atualmente,  temos  vivido  situações

caóticas, e a população tem medo de sair às ruas. Infelizmente, o “crack” é a droga

mais consumida nos dias de hoje e, com certeza, Srs. Deputados, ela não tem limite

e não sabemos aonde vai chegar. Na verdade, já vivemos numa guerra e, talvez, não

conheça algo  que mate  tanto,  como o  “crack”.  É  normal  que dependentes  dessa

droga adoeçam, porque em apenas 10 segundos ela é absorvida no pulmão e chega

ao cérebro. Ou seja, após 10 segundos começa a fazer efeito, que dura de 3 a 10

segundos. Portanto, o efeito é tão rápido que acaba gerando uma necessidade muito

grande de retornar ao uso da droga. Isso faz com que seja consumida cada vez mais,

tornando seus usuários muito viciados e dependentes.

Sr. Presidente, tenho aqui alguns números e gostaria que as pessoas pudessem
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conhecê-los. Trouxe alguns dados estatísticos da cidade de Sete Lagoas, que não

são diferentes dos do nosso Estado nem do nosso país. Referência dos dependentes

químicos por faixa etária: de 1 a 12 anos - 1% consome a droga; de 13 a 18 anos -

22%; de 19 a 15 anos - 36%; de 25 a 30 anos - 24%; e acima de 35 anos - 17%. Isso

é referente ao sexo feminino. Do sexo masculino, 0,8% das crianças de até 12 anos

consome drogas; 28% de 13 a 18 anos; e 25% de 19 a 25 anos.

Por que quero chamar a atenção, Sras. Deputadas e Srs. Deputados? Quase 60%

do consumo da  droga  está  na  faixa  etária  de  13 a  25 anos de idade.  Isso  está

fazendo com que nossos  jovens morram. Estamos vivendo uma guerra;  estamos

vendo nossos jovens morrerem em uma guerra e não fazemos nada. Precisamos

mobilizar a sociedade, os governos estadual e federal - acho que este é o principal,

por  ter  a  maior fatia,  a  responsabilidade de mover  políticas  públicas de combate,

repressão e principalmente de prevenção -, mas muitas vezes não há ações para

isso. Estamos vendo os jovens morrerem cada vez mais, infelizmente em razão da

facilidade de se tornarem dependentes.

Fico mais triste quando vejo a situação. Tenho alguns dados - não dará tempo para

ler todos, Sr. Presidente – importantes para as pessoas conhecerem: 60% da droga

consumida hoje no País  é  o “crack”.  Deputado Rômulo Viegas, 60% é o “crack”.

Depois estão a cocaína, 15%, e a maconha, 26%.

Antigamente falavam que chegaria um tempo em que não poderíamos sair à noite.

Esse tempo chegou e já ficou para trás, Sr. Presidente. Estamos num tempo em que

nem durante o dia podemos sair, dada a quantidade de dependentes químicos, de

drogados,  de  doentes  nas  ruas.  Se  saímos,  muitas  vezes  somos  assaltados,

intimidados, coibidos do nosso direito de ir e vir, que está no art. 5º da Constituição

brasileira. Não temos políticas públicas, estamos vendo nossos jovens morrerem.

É importante discutirmos isso porque a droga hoje está nas casas, está em nosso

lar, nas escolas, nas cidades grandes e pequenas, na zona rural, perto do vaqueiro,

em todo lugar. A situação do “crack” hoje no País, infelizmente, é insustentável. Deixo

um alerta para o governo federal: o governo federal chegou ao ponto de pagar 125

mil benefícios a vítimas da droga, para reflexos da droga, e 60% em decorrência do

“crack”. É muito dinheiro gasto, o governo federal gasta muito dinheiro para tratar o
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doente, mas não gasta nas ações preventivas para evitar que nossos filhos adoeçam.

Recentemente, na Comissão de Defesa do Consumidor,  fui além: apresentei um

requerimento para discutir o direito de ir e vir do cidadão. Hoje, no Centro de Belo

Horizonte, não temos mais direito de ir e vir. O comerciante não tem direito de ir e vir,

não  tem  direito  de  trabalhar,  de  abrir  suas  portas.  Ele  paga  imposto,  mas,

infelizmente, não tem direito de trabalhar.  Não temos direito de fazer compras, de

andar nas ruas da cidade, porque somos coibidos, intimidados, assaltados. Não é

porque as pessoas são más, é porque estão doentes e precisando de tratamento.

Precisamos  buscá-lo  e  criar  políticas  públicas  tanto  para  repressão  quanto  para

prevenção, a fim de podermos dar o direito de viver a essas pessoas. Infelizmente,

não vemos essas providências por parte do governo federal.

Quando da construção do orçamento da União, esperávamos que o governo, com a

grande guerra que estamos vivendo, separasse uma fatia dos recursos para investir

na prevenção e no tratamento. Esperávamos também que ele atacasse a causa, uma

delas a educação, no entanto ele simplesmente cruza os braços. A responsabilidade

da busca de recursos  financeiros  é  da  União  para  custear  a  educação.  Falo  em

custeio  para  essa  área  porque  não  há  projetos  para  esse  segmento,  Deputado

Rômulo Viegas. Não há dinheiro para custear projetos. Quando falo em educação,

estou falando em melhorar salários para educadores, trazer segurança, logística e

informatização  para  as  escolas.  Se  a  educação  não  tiver  um  financiamento

independente, não há como melhorá-la. O dinheiro dos orçamentos dos Municípios e

do Estado não é suficiente para essas ações.

Não adianta o governo impor o piso, pois cada Estado e cada Município têm as

suas vantagens separadas. Muitas vezes o piso que se impõe para Prefeituras e para

Estados  não  é  possível  pagar.  O  que  precisamos  é  de  uma  política  pública  de

responsabilidade, que encontre financiamento para a educação, seja por meio do pré-

sal, seja por meio dos “royalties” dos minérios, seja por meio da taxação das grandes

fortunas. O que precisamos é encontrar quem financiará a educação. Não há outro

caminho.  Se não tivermos recursos,  não conseguiremos melhorar  a qualidade do

ensino e não teremos um lugar para esses jovens e crianças estudarem, ficarem o dia

inteiro na escola, para que as mães possam deixar os filhos na escola e, à tarde,



1132
____________________________________________________________________________

após  um  dia  de  trabalho,  buscá-los  e  saber  que  estão  bem-cuidados.  Um  dos

caminhos é a educação, e não vemos ações nesse sentido.

Chamo a  atenção  das  Sras.  Deputadas  e  dos  Srs.  Deputados  para  o  fato  de

precisarmos fazer pressão, cobrar do governo para que faça a sua parte e busque

esse  financiamento  no  âmbito  do  Ministério  da  Educação  e  para  que  tenhamos

condições de fazer projetos, dar condições aos profissionais da educação de fazerem

um melhor trabalho, com remuneração mais justa, com segurança e condições de

trabalho melhores nas escolas. Precisamos, assim, buscar dinheiro, fabricá-lo.

Estou falando hoje da educação, mas temos um outro setor que precisa muito de

um financiamento independente também: o da saúde. São dois setores que precisam

de financiamentos independentes, recursos específicos para trazerem resolutividade.

Se isso não ocorrer, nada adiantará. Ficaremos trocando bananas, fazendo discursos,

cobrando do governo federal, que, muitas vezes, não faz a sua parte. Ele tem o poder

de agregar, de chamar esse debate para si, pois esse é o seu papel; tem condições

de  chamar  a  sua  base  à  discussão  e  achar  uma  solução.  Esta  é  a  nossa

manifestação e a nossa cobrança para acharmos um caminho para resolver de vez o

problema da educação e da saúde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, que preside esta

reunião,  nós  combinávamos,  há  pouco,  a  audiência  pública  que  se  realizará  na

próxima segunda-feira, que foi solicitada pelo Deputado Inácio Franco, para tratar do

roubo de gado no Estado de Minas Gerais. Recentemente isso ocorreu, e há uma

grande preocupação por parte do Deputado Inácio Franco. Portanto, na segunda-feira

tal tema será discutido.

Deputado Rômulo Viegas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, Sr.

Presidente, alguns assuntos me trazem hoje à tribuna. O primeiro deles, do qual eu

gostaria de tratar, está relacionado à segurança pública. Na próxima sexta-feira, irei à

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito  Santo para fazer uma palestra.  Tive

contato  com  alguns  Presidentes  de  Comissões  de  Segurança  Pública  de  outros

Estados, e lá nós vamos propor um fórum permanente das Comissões de Segurança

Pública das assembleias legislativas, especialmente as dos Estados que fazem divisa
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com Minas Gerais; portanto, inicialmente, um fórum com a presença das Comissões

de Segurança Pública das Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio de Janeiro,

Espírito  Santo  e  Mato  Grosso  do  Sul.  É  interessante,  pois  contamos  com  um

verdadeiro  drama,  conforme explicitado  pelo  Deputado  Duilio  de  Castro,  que  é  a

questão das drogas, o tráfico de drogas. Deputado Rômulo Viegas, a região Sul de

Minas Gerais está inscrita na rota caipira, que nasce no Paraguai, passa pelo Mato

Grosso do Sul, entra em São Paulo e entra pelo Sul de Minas Gerais. Na região de

Passos, em especial, há um aumento de violência e de homicídios impressionante,

que  está  relacionado  ao  tráfico  de  drogas.  Não  adianta  mais  tentarmos  discutir

segurança  pública,  especialmente  o  enfrentamento  do  tráfico  de  drogas,  olhando

apenas para dentro de Minas Gerais, porque Minas Gerais não produz drogas, Minas

Gerais não produz armas. Hoje mesmo eu conversava com o futuro Presidente da

Comissão de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, Cabo Almi, que

disse que não poderia assumir participação no fórum porque a Assembleia Legislativa

do Mato Grosso do Sul não tem Comissão de Segurança Pública. Vejam só, trata-se

de um Estado para o qual estamos olhando com preocupação, especialmente por

causa do tráfico de drogas. É por ali que entra a droga, por onde entram as armas do

nosso país e não tem Comissão de Segurança Pública. Discutiremos também com os

Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, claro, Estados esses que

estão muito animados para tratarmos de tal tema. Se imaginamos que, para enfrentar

a  questão  da  violência  no  País,  precisamos  da  união  de  todas  as  forças  de

segurança, de defesa social, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as

Polícias  Rodoviárias  Estaduais,  Polícias  Civis  e  Militares,  nós  também,  no  Poder

Legislativo, temos de discutir  tal  tema e nos unirmos aqui,  em Minas Gerais,  aos

Estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,  São Paulo e Rio de Janeiro.  Na

primeira reunião desse fórum, nós queremos discutir o tráfico de drogas, assim como

discutir  a  questão  da  rota  caipira,  que  traz  essas  drogas  para  Minas  Gerais  -

especialmente  para  a  Região  Sudeste  -  e  para  o  restante  do  País.  Discutiremos

também sobre o contrabando de armas.

Hoje,  pela manhã,  na reunião da Comissão de Segurança Pública, O Deputado

Sargento Rodrigues dizia que droga e arma são irmãs siamesas, Deputado Rômulo
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Viegas, que elas caminham juntas: onde há armas, há drogas; onde há drogas, há

armas. Então, a primeira discussão que queremos fazer nesse fórum será sobre o

tráfico de drogas e o contrabando de armas.

A segunda discussão que faremos será sobre a população carcerária dos Estados.

Ora, se o tráfico de drogas e o contrabando de armas são crimes federais, e temos no

Estado  de  Minas  Gerais  aproximadamente  70%  dos  60  mil  presos,  aos  quais  o

Estado dá quatro refeições por dia, que custam, cada um, perto de R$2.300,00, e

100% do custeio é do Estado de Minas Gerais, onde está a participação do governo

federal? A maioria da população carcerária é referente a crime federal, que, como diz

o art.  144 da Constituição Federal,  é  de responsabilidade federal.  Onde estão os

recursos? Onde está a  participação federal?  Então nós e  as  assembleias desses

Estados iremos discutir sobre a população carcerária dos nossos Estados.

Veja o drama, Deputado Inácio Franco: recentemente o Estado do Espírito Santo,

dado o  número de  presos  do  sistema penitenciário,  chegou a  colocar  presos em

contêineres. Presos cumprindo pena em contêineres. E 70% desses presos são do

governo federal, que não faz absolutamente nada.

Então, estamos muito entusiasmados com esse fórum, que será permanente, para

discutirmos  essas  questões  e  buscarmos  efetivamente  a  participação  do  governo

federal. O governo federal finge que não está acontecendo nada, e drogas e armas

estão atravessando nossas divisas. Essa é uma responsabilidade do governo federal.

O Deputado Sargento Rodrigues mostrou um dado do encontro dele ontem com os

policiais federais, na posse do novo Secretário de Defesa Social, Procurador Rômulo

Ferraz, a quem desejamos todo sucesso à frente da pasta. Imaginem que a Polícia

Federal  tem  hoje  efetivo  de  11  mil  policiais  para  o  Brasil  inteiro,  para  cuidar  de

aeroportos, portos e fronteiras brasileiras. E que fronteiras? Estamos falando de Mato

Grosso do Sul, Estado que ainda não tem comissão de segurança pública, e somos

atingidos diretamente por essa situação em Minas Gerais. Vemos o grande esforço

da nossa Polícia Federal e da nossa Polícia Rodoviária Federal, mas estamos vendo

o total abandono da segurança pública e das estradas por parte do governo federal.

O  jornal  “Estado de Minas”  traz  hoje  uma matéria  impressionante  contando  os

centímetros que separam uma carreta ao passar por outra nas nossas estradas. Fico
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imaginando que usamos essas estradas permanentemente, e estamos passando a

centímetros dessas grandes carretas pelas nossas estradas.

Queria propor essa reflexão e também, Sr. Presidente, falar sobre uma questão que

já  estamos  tratando,  especialmente  na  Comissão  de  Assuntos  Municipais.  É  o

escândalo que está acontecendo em Minas Gerais em relação à alimentação escolar.

Muitos falam que é merenda escolar, mas é alimentação escolar. Já tive oportunidade

de representar a Assembleia no Conselho Estadual de Alimentação Escolar. O grupo

de  trabalho  de  uma  operação  denominada  pelo  Ministério  Público  de  Operação

Merenda Escolar contou com 40 policiais militares, 10 policiais civis de São Paulo, 42

Auditores Fiscais da Receita Estadual, 7 Promotores de Justiça de Minas Gerais e 2

Promotores  de  São  Paulo,  com mandados  de busca e  apreensão cumpridos  em

Varginha, Contagem, Campanha. Todas as Prefeituras são do PT. Interessante que a

denúncia é que as sete empresas são acusadas de dividir entre si os Municípios na

terceirização da merenda escolar, formando um cartel. Por exemplo, a Prefeitura de

Varginha  tem  com  a  empresa  investigada,  Nutriplus,  um  contrato  de  cerca  de

R$2.000.000,00.

Essa  Nutriplus  trabalha  com  as  Prefeituras  de  Campanha,  de  Contagem  e  de

Uberaba. A operação de busca e apreensão foi realizada pela Receita Estadual em

unidades  instaladas  nas  cidades  de  Varginha,  Uberaba  e  Contagem.  A empresa

Nutriplus vem esclarecer que, apesar de ter participado de várias concorrências para

a definição de fornecimento de alimentação escolar, em várias cidades onde surgiu a

denúncia,  em Ribeirão das Neves,  que seria a primeira cidade a ser denunciada,

acabou não vencendo essa licitação, esse certame.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quanto à alimentação escolar, é lamentável que as

crianças  das  nossas  cidades  passem  por  essa  possibilidade  de  haver  desvio  de

alimento escolar. Deputados como o Bonifácio Mourão e o Rômulo Viegas, que, aliás,

se encontram presentes e são ex-Prefeitos, sabem que a alimentação na escola é a

única  que  muitas  das  nossas  crianças  têm.  Aqui  há  uma denúncia.  Documentos

foram tomados nessas cidades. Estaremos acompanhando, porque é inaceitável se,

efetivamente,  pessoas estiverem roubando a alimentação escolar  de crianças nas

cidades de Varginha, Contagem, Campanha e Uberaba. A Assembleia Legislativa tem
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a responsabilidade também de fiscalizar os conselhos - aliás, estaremos oficiando

aos conselhos de alimentação escolar para que nos expliquem.

Srs. Deputados, vejam a dificuldade de obtermos informações. Um dos inquéritos

na Justiça da Prefeitura de Varginha corre em segredo de Justiça. Não conseguimos

ter acesso porque é segredo. Na verdade, conseguimos da Comarca de Varginha. Há

aqui  a Nutriplus  Alimentação e Tecnologia. Se alguém está roubando alimentação

escolar  de  alunos  do  ensino  fundamental,  da  pré-escola,  de  creches,  ou  seja,

desviando alimento de criança, isso deveria estar escancarado para que a população

de Minas Gerais o conheça.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,  estamos

acompanhando com bastante atenção V. Exa., que sempre fala com muito equilíbrio e

fundamento. Quanto a essa questão da alimentação escolar, V. Exa. disse muito bem.

Realmente isso é fundamental, pois inúmeras crianças vão às escolas em razão não

só  do  ensino  e  do  aprendizado,  mas  também  da  alimentação.  É  extremamente

lamentável que haja corrupção também nessa área. Até porque V.  Exa. sabe que

aquela  alimentação  com  a  nutrição  que  possui  é  fundamental  para  a  saúde  da

criança, além de ser preventiva. Portanto precisa ser encarada com seriedade. Se há

alguém  desviando  recurso  escolar,  podemos  dizer  que  está  cometendo  um  dos

crimes mais graves de todos, que é crime contra a saúde pública e contra um direito

fundamental da criança brasileira. E iremos até mais longe. Pela sua importância para

a criança, a alimentação escolar tem um outro lado que precisamos considerar: que

seja produzida no próprio Município. Quando é produzida e repassada por meio de

empresas, abre-se espaço para a corrupção; mas, no próprio Município, estimula-se o

produtor rural do Município. Em Governador Valadares, como Prefeito, fazemos isso,

ou seja, produzimos 70% da nossa alimentação escolar. Recebíamos visitas a torto e

a  direito  com  propostas  das  mais  diversas  para  o  fornecimento  de  alimentação

escolar, sempre abrindo espaço para essa questão.

V. Exa. deve ter acompanhado, aliás todos acompanhamos, a matéria da TV Globo

sobre a corrupção escancarada em hospital público da cidade do Rio de Janeiro. Ali

se mostrou que a corrupção é tenebrosa, um verdadeiro câncer em todas as áreas,

mas na área da saúde é ainda pior. Praticam corrupção com recursos destinados a
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hospital,  com  a  alimentação  destinada  a  hospital.  As  empresas  corrompem  os

fornecedores e recebem percentuais de 10%, 20%.

Da mesma forma, V. Exa. está tratando de um assunto importante, sob todos os

ângulos, da área da saúde preventiva. Parabenizo V. Exa. por, dessa tribuna, chamar

a atenção sobre assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão lamentável.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, pelo aparte.

Sr.  Presidente, não preciso de mais tempo. Fico com as palavras finais do nosso

Líder,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  que,  com  experiência  própria,  sabedor  da

importância da alimentação para as crianças, como eu e outros, repudia o desvio da

alimentação escolar nessas Prefeituras.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  temos  assistido  nesta  Casa

Legislativa, motivo por que faço essa questão de ordem, a uma atuação, infelizmente,

insustentável,  que  é  o  cerceamento  da  fiscalização  por  parte  da  Oposição.  Não

consigo mais aprovar requerimentos nesta Casa para que a Oposição possa fazer

suas  averiguações  e  denúncias.  Não  podemos  mais  aprovar  requerimentos.  O

governo criou, em cada comissão, uma verdadeira tropa de choque de Deputados

para impedir que qualquer assunto que não seja de seu interesse seja debatido na

Assembleia  Legislativa.  Assim,  requerimento  a  requerimento  são  derrotados.  Há

denúncia de recursos públicos que o governo do Estado está desviando, relativo a

estacionamento, e o requerimento que trata do assunto acaba de ser derrotado. Se

queremos discutir sobre o Mineirão e o Mineirinho, faço a solicitação para saber onde

está  o  contrato,  e  a  discussão  é  adiada.  Outro  dia  quis  saber  sobre  os

R$4.300.000.000,00 - aliás há um processo contra o Senador Aécio Neves por desvio

de  recursos  da  saúde  pública  -,  mas  também  esse  requerimento  não  pode  ser

discutido.  Estou  tentando aprovar  desde  junho do  ano passado  um  requerimento

sobre a Fundação Renato Azeredo,  em que há milhões desviados,  para saber se

houve roubo do erário. Mas nada, não pode, está na Mesa até hoje, sem resultado.

Em relação à Rádio Arco-Íris, do Senador Aécio Neves, também há um requerimento

pendurado  há  muito  tempo.  Não  sabemos  onde  estão  os  recursos  públicos  de



1138
____________________________________________________________________________

comunicação colocados ali, na rádio, proprietária do carro em que o Senador passeou

pelo  Rio  de  Janeiro,  conforme já denunciado.  Nada é  possível  e passível  de ser

discutido  nesta  Casa.  A tropa  de  choque  do  governo  não  permite  isso.  Tudo  é

censurado, e a Oposição fica sem direito a sua palavra. É o que temos visto. Agora,

Sr.  Presidente, também vamos ser obrigados a ter uma postura no Plenário desta

Casa e fazer também o nosso dever, do ponto de vista de Oposição, e procurar não

permitir  que  esse  massacre  continue  e  fiquemos  aqui  silenciados.  Assim,  não

havendo número regimental, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a nossa reunião,

como determina o Regimento Interno. Se não temos a liberdade de discutir  sobre

qualquer tema, também não vamos facilitar a aprovação dos projetos do governo.

Como V. Exa. pode constatar, não há 26 Deputados aqui. Então, solicito a V. Exa. que

encerre, de plano, a reunião.

O Deputado João Leite - Quero pedir a recomposição do quórum. Temos matérias

importantes para votar, não para o governo, mas para o povo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - É regimental. A Presidência solicita ao

Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a  recomposição  de

quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados, que, somados aos 8

em comissões, perfazem o total de 32 parlamentares. Portanto há quórum para a

continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial
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para, no prazo de 60 dias,  Discutir o Crescente Aumento da Violência Doméstica e

Familiar  contra  a  Mulher,  doravante  denominada  Comissão  Especial  da  Violência

contra a Mulher. Pelo BTR: efetivos: Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Luzia

Ferreira;  suplentes: Deputados João Vítor  Xavier  e João Leite;  pelo BAM: efetivo:

Deputada  Rosângela  Reis  ;  suplente:  Deputada  Liza  Prado;  pelo  PT:  efetivo:

Deputada Maria Tereza Lara; suplente: Deputado André Quintão; pelo PMDB: efetivo:

Deputado  Ivair  Nogueira;  suplente:  Deputado  Tadeu  Matins  Leite.  Designo.  Às

Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 2.544/2011, do Deputado

Alencar da Silveira Jr., recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões

de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,

sendo  considerado  rejeitado,  nos  termos  do  art.  191  do  Regimento  Interno.  A

Presidência informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto no

art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

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 2.722 a 2.724/2012,

da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  2.725/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública,  2.726/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  e  2.727/2012,  da  Comissão  de

Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária – aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária, em 14/3/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.756 e 2.771/2011, do Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  e  do  Requerimento  nº  2.620/2012,  do  Deputado  Antônio

Carlos Arantes; do Trabalho - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 14/3/2012, dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.747/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  e  2.750/2011,  do

Deputado  Hélio  Gomes,  ambos  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,

2.751/2011, do Deputado Neider Moreira, e 2.769/2011, do Deputado André Quintão,

e  do  Requerimento  nº  2.593/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa;  de  Educação  -
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aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  14/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs

2.589/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.590/2012,  do  Deputado  Doutor

Viana,  2.619/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  2.623/2012,  do

Deputado Délio Malheiros; da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária,  em 14/3/2012,  do  Requerimento nº  2.624/2012,  do  Deputado Duilio  de

Castro;  e  de  Defesa  do  Consumidor  -  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em

20/3/2012, dos Requerimentos nºs 2.615 e 2.616/2012, do Deputado Elismar Prado, e

2.668/2012, da Deputada Liza Prado; e pelo Deputado Lafayette de Andrada, cujo

teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento  dos Deputados João Leite em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.717/2011, e João Vítor Xavier

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.687/2011 (Arquivem-se

os  projetos.);  e,  nos  termos  do  inciso  XIX  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita a inserção nos anais

desta Casa da carta enviada pela Secretaria de Estado de Educação aos pais dos

alunos da rede estadual de educação, bem como do texto denominado “Qualidade na

Educação Básica de Minas Gerais”.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado Doutor  Viana  em  que  solicita  a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.731/2011, do Governador do Estado.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão de Minas e Energia em que solicita seja encaminhada

à Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais cópia

da  denúncia  do  Sr.  Wagner  Luiz  Macencini,  operador  local  de  crédito  fundiário,

requerendo que o órgão se manifeste perante esta Comissão sobre os fatos narrados

e indique possíveis providências aplicáveis ao caso. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, esse requerimento foi aprovado na
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Comissão de Minas e Energia e atende a um requerimento de minha autoria e do

Deputado Adalclever Lopes. Nele solicitamos seja encaminhada à Delegacia Federal

do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais cópia da denúncia do Sr.

Wagner  Luiz Macencini,  operador  local  de  crédito  fundiário,  requerendo que esse

órgão se manifeste perante a Comissão sobre os fatos narrados e indique possíveis

providências cabíveis ao caso.

Na verdade, o Sindicato dos Trabalhadores de Ervália, por meio do Sr. Wagner Luiz

Macencini, operador local, vem informar o que se passa em relação ao mineroduto

que irá cortar a região e prejudicará várias propriedades pelas quais passará. Sendo

assim,  ele se deparou com o seguinte caso:  sendo operador  de crédito fundiário,

percebeu  que  as  terras  do  crédito  fundiário  seriam  prejudicadas  pela  passagem

desse mineroduto. Ele aproveitou a audiência pública que discutia o assunto e pediu

que  intercedêssemos  para  que  não  houvesse  prejuízo  para  os  proprietários  do

imóvel.

Esse  é  um  requerimento  e  um  assunto  importante.  Realizei  várias  viagens  ao

interior  do  Estado.  Há  um  mês,  estive  no  Vale  do  Rio  Doce,  no  Mucuri  e  no

Jequitinhonha. Posteriormente, na outra semana, fiz também uma viagem bastante

longa ao Norte de Minas e, recentemente, à Zona da Mata. Em todas as regiões do

Estado, deparei-me com problemas sérios relativos à questão da agricultura familiar e

outros de forma geral. As reclamações são grandes em relação à educação. Não é à

toa que os professores fizeram 112 dias  de  greve e não tiveram seus problemas

resolvidos.  Quanto à saúde,  os próprios  Prefeitos  reclamam muito do governo do

Estado. Não há assistência do Estado em relação à saúde.

O Senador Aécio Neves, na época Governador, saiu devendo R$4.300.000.000,00

e é réu hoje no Ministério Público por causa de recursos desviados da saúde pública

e alocados provavelmente para fazer a Cidade Administrativa, “Brasilinha”, projetos

pessoais de governo. Não estou dizendo que alguém roubou. Depois o pessoal pode

ficar bravo.

Os  trabalhadores  rurais  também  reclamam muito.  Minas  vive  de  exportação de

minério.  Como diz o Deputado Sávio Souza Cruz,  é o “pibinho”  de Minas,  o PIB

pequenininho que Aécio Neves deixou para o Prof. Anastasia. O PIB continua muito
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pequeno. Só cresce quando o preço do minério aumenta na China. Minas vive de

“commodity” do minério, não tem planejamento. Disse isso na Zona da Mata, no Vale

do Mucuri,  e  a concordância é geral.  Um Prefeito  da região – não direi  de onde

porque senão ficará sem receber um centavo de verba, pois a turma do governo é

vingativa -, chamou-me a atenção dizendo que existe um bom projeto do Anastasia

na  cidade.  Perguntei-lhe:  “É  mesmo,  Prefeito?  Que  projeto  é  esse?”.  Ele  disse:

“Minas sem Governo”. Esse realmente tem funcionado. É impressionante. O Minas

sem Governo funciona na educação,  na agricultura familiar  e na  reforma agrária.

Enfim, não vemos a presença do Estado, não há planos para o seu crescimento. Não

vou ao Sul de Minas há bastante tempo, mas V. Exa. é de lá, conhece bem a região e

esse assunto. Não existe um projeto real de governo em Minas Gerais. O Estado está

abandonado.

Na área da educação, o governo federal lançou o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Tecnológico - Pronatec -, que é maravilhoso e atenderá a 8 milhões de jovens.

O  que  fez  até  agora  a  Secretaria  de  Educação  para  trazer  esse programa para

Minas? Absolutamente nada. O governo prevê apenas 100 mil vagas para o ensino

tecnológico nesse programa lançado recentemente, que é apenas um projeto-piloto

que não resolve o problema fundamental da falta de mão de obra qualificada. E isso

ocorre por meio da geração de emprego e renda para os jovens. Não há por parte do

governo nenhum programa real, salvo programas-piloto para o sistema educacional.

Há propagandas na televisão, mas o caos permanece, os desalentos, a tristeza nas

escolas públicas. Os professores andam tristes e decepcionados. Esse é o projeto

Minas sem Governo.

A situação é  a  mesma na agricultura  familiar.  Eu e  o  Deputado André  Quintão

fizemos  emenda  para  a  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  porque  o

Subsecretário, coitado, está cheio de boa vontade, mas não tem recursos. Hoje, às 11

horas, a Presidente Dilma lançou um programa fundamental, o Programa Nacional de

Educação  no  Campo,  reconhecendo  a  necessidade  de  melhorar  a  educação  no

campo. Aqui, o Minas sem Governo não diz nada. É como se não houvesse diferença

entre a educação no campo e na cidade.

Na Bahia, o pequeno produtor não paga juros do Pronafe, pois o Estado fez um
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projeto para incentivar a agricultura familiar  e o assentamento da reforma agrária.

Aqui  não  existe  planejamento  governamental  de  desenvolvimento  regional,  salvo

exportação de minério. Os minerodutos cortam Minas Gerais afora, especialmente a

Zona da Mata, com licenças concedidas adoidado. O Deputado João Leite participou

de reunião conosco, e vimos que há licenças para lixo hospitalar vir do Rio de Janeiro

para  cá,  com a  alegação de que grandes empresas  serão instaladas  no  Estado.

Minas não tem governo, então podem instalar-se, porque dão licença à vontade.

Portanto, Sr. Presidente, esse projeto Minas sem Governo tem incomodado o povo

de Minas Gerais. Citei alguns exemplos aqui, mas poderia citar ainda os Prefeitos

desiludidos  no  que  diz  respeito  à  saúde  pública.  Outro  exemplo:  a  Emater  está

acabando. Não sei se os Deputados estão indo ao interior, mas gostaria de comunicá-

los que infelizmente a Emater está acabando, pois não há previsão de contratação de

técnicos. Eles estão em falta em todo o Estado de Minas Gerais. Também não há

mais  assistência  na  roça  às  famílias  do  pequeno produtor  nem planejamento  do

desenvolvimento  da  agricultura  familiar,  mesmo  existindo  bons  programas  de

recursos. Um deles é esse aqui: o programa de crédito fundiário. Tem recurso que

não acaba mais no Banco do Brasil  e,  no caso do Norte de Minas,  no Banco do

Nordeste. Ora, tem muito recurso, o governo compra terra, mas não tem programa

em Minas para garantir isso.

Percebe-se que aqui Secretário não cai; Secretário sai. Só Ministro que cai. Aqui

em Minas tudo é bom, nada de ruim acontece. Quem estiver falando coisa errada de

Minas Gerais é doido e não merece nas comissões da Assembleia sequer ter seus

requerimentos aprovados. Nossos requerimentos são agora rejeitados em bloco. O

requerimento é de um Deputado da Oposição? Então rejeita. Já tem uma tropa de

choque determinada para rejeitar os nossos requerimentos, e não conseguimos mais

discutir os assuntos. Desse jeito, qualquer dia fecharão a Assembleia Legislativa. O

pior é que, infelizmente, o povo não vai sentir falta, afinal, nem podemos discutir os

assuntos de Minas.

O governo vem aqui falar, mas, como não tem o que dizer, falam do governo da

Dilma, do governo federal. Então a Assembleia Legislativa não tem mais serventia.

Para que serve a Assembleia Legislativa, se não pode fiscalizar o Estado, e se os
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membros do governo não têm o que dizer, a não ser do projeto Minas sem Governo?

Assim fica difícil a Assembleia Legislativa ter alguma serventia real.

Portanto,  Sr.  Presidente,  não  posso  permitir  que  dentro  das  comissões  nossos

requerimentos  sejam  constantemente  derrotados.  A  ordem  é  essa:  derrotem  os

projetos  da  Oposição.  Se  tiver  projeto  do  Deputado  Pompílio  Canavez  ou  dos

Deputados  Rogério  Correia,  Ulysses  Gomes  e  André  Quintão,  eles  deverão  ser

derrotados.  Os nossos Presidentes de comissões estão  incomodados porque não

podem presidir as comissões. Tem sempre uma tropa de choque determinando o que

vai ser ou não discutido. Qualquer dia sairemos das comissões ou então não iremos

presidi-las  mais.  Depois  reclamam  que  fazemos  reuniões  que  não  são  daquela

comissão, como aconteceu na de Direitos Humanos. A própria Deputada Liza Prado

foi vítima disso. Ela foi retirada da comissão, por isso sou solidário a ela. Cada um

tem de ter independência, voo próprio.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia -  Sr.  Presidente,  como  não  há  quórum  para  dar

continuação aos trabalhos, peço a V. Exa. que, de plano, possa encerrar a reunião.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  solicito  recomposição  de  quórum.  O

Deputado Rogério Correia não gosta do contraditório, apenas gosta de falar. Ele quer

parar a Assembleia, mas precisamos votar.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  20  Deputados.  Portanto  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos do edital

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

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

se a reunião.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 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. O Projeto de Lei nº 810/2011 é retirado da pauta, atendendo-

se  a  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  aprovado  pela  Comissão.

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.490  e

2.595/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Recebidos pela Presidência os

seguintes requerimentos dos Deputados: Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja

realizado um debate público sobre a realidade e as perspectivas do setor industrial,

no  âmbito  nacional  e  estadual;  Alencar  da  Silveira  Jr.  (2)  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência,  para  debater  a  situação  da  suspensão  de  voos

comerciais  nos aeroportos de Minas Gerais,  em especial  nos de Diamantina,  São

João  del-Rei  e  Patos  de  Minas,  bem  como  a  questão  das  áreas  do  Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves;  e  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  as

situações  turísticas,  após  as  enchentes,  nas  cidades  que  integram  a  região  dos

Inconfidentes, Ouro Preto, Mariana e Itabirito.  Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos desta reunião.
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Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DOS

NOMES DE ANALI DE REZENDE E OUTROS PARA COMPOREM O CONSELHO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 13/3/2012

Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco, Duilio de Castro e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Duarte Bechir, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião

da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e

o  Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sargento Rodrigues para atuar como

escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que

foram registradas quatro cédulas de votação e que os Deputados Duarte Bechir  e

Bosco  obtiveram  quatro  votos  cada  um,  para  Presidente  e  Vice-Presidente,

respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad hoc” proclama os eleitos, empossa

como Vice-Presidente  o Deputado Bosco e  passa-lhe  a  Presidência.  O Deputado

Bosco empossa como Presidente o Deputado Duarte Bechir, e devolve-lhe a direção

dos trabalhos. A seguir, o Presidente avoca a si a relatoria das Indicações nºs 39, 46,

48 e 60/2012, e designa os Deputados Bosco como relator das Indicações nºs 41, 42,

50 e 55/2012; Duílio de Castro como relator das Indicações nºs 43, 45, 51 e 52/2012;

Paulo  Lamac  como relator  das  Indicações  nºs  37,  38,  53 e  54/2012;  e Sargento

Rodrigues como relator das Indicações nºs 40, 44 e 49/2012. Cumprida a finalidade

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco - Duilio de Castro.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/3/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,
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Fabiano  Tolentino,  André  Quintão  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Júlio,

Alencar  da  Silveira  Jr.,  Rogério  Correia,  Tiago  Ulisses  e  Jayro  Lessa.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

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

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

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

destina  a  debater  o  processo  de  gerenciamento  dos  Estádios  Mineirão  e

Independência  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ricardo Afonso Raso,

Diretor-Geral da Ademg, representando o Sr. Braulio Braz, Secretário de Esportes e

da Juventude; Eder Sá Alves Campos, Gerente do Programa Estruturador Copa do

Mundo 2014 e Chefe de Gabinete da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo,

representando  o  Sr.  Sérgio  Alair  Barroso,  titular  dessa  Pasta;  Daniel  Diniz

Nepomuceno, Vice-Presidente do Clube Atlético Mineiro; Castellar Guimarães Filho,

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro; a Sra. Adriana

Branco, Diretora Executiva do Clube Atlético Mineiro; os Srs. Ricardo Barra, Diretor-

Presidente da Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A.; Mário Murta Lana,

da assessoria da Presidência dessa empresa; Ricardo Soares de Azevedo Lima e

Castellar Modesto Guimarães Neto, respectivamente, Diretor de Arenas e advogado

da  Arena  Independência  Operadora  de  Estádio  S.A.,  representando  o  Sr.  Bruno

Balsimelli, Sócio-Diretor da BWA Administração de Arenas Ltda., que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Rogério

Correia e Gustavo Valadares, autores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  e,  cumprida  a  sua  finalidade,  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.
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Marques  Abreu,  Presidente  -  Tadeu  Martins  Leite  -  André  Quintão  -  Fabiano

Tolentino.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2012

Às  14h38min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Glaycon Franco, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados João Leite, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por

indicação da Liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o Deputado Almir

Paraca,  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 da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,

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

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

destina a debater, em audiência pública com convidados, a instalação de usinas de

tratamento de lixo hospitalar em municípios da Zona da Mata mineira e a deliberar

sobre proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Vereadora Aparecida Rosely Ribeiro, da Câmara Municipal de

Ewbank da Câmara; e os Srs. Padre João, Deputado Federal; Luciano Luz Badini

Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente; Leonardo Sorblyni Schuchter, Superintendente Regional

de  Regularização Ambiental  da  Zona  da Mata,  representando Adriano Magalhães

Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

Maria Cláudia Pinto, Subsecretária de Gestão e Regularização Ambiental Integrada;

Gláucio Cristiano Cabral  de Barros  Nogueira,  Diretor Técnico da Supram/Zona da

Mata; Vereador Roberto Cupolillo, da Câmara Municipal de Juiz de Fora; Vereador

Gilson Chapinotti Lyrio, da Câmara Municipal de Simão Pereira, que são convidados

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

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

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

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
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notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Glaycon Franco - João Leite - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 9h59min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Delvito Alves 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

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina

a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Gustavo Corrêa para

atuar como escrutinador.  Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas quatro cédulas de votação e que a Deputada Luzia

Ferreira  teve  quatro  votos  para  o  cargo  de  Vice-Presidente.  Ato  contínuo,  o

Presidente faz a proclamação da eleita e declara empossada como Vice-Presidente a

Deputada Luzia Ferreira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Delvito Alves - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DOS NOMES DE ANALI DE REZENDE E OUTROS PARA COMPOREM O

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 20/3/2012

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realização de

arguição pública das Sras. Anali de Rezende Peixoto, Andrea Pereira da Silva, Maria

do Carmo Menicucci de Oliveira e Simone Borrelli Achtschin Marinho e do Sr. Lázaro

de Assis Pinto, indicados para a função de Conselheiros do Conselho Estadual de

Educação  na  Câmara  de  Ensino  Fundamental,  a  apreciar  os  pareceres  das

indicações e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  indicados  e  para  suas  arguições

públicas, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

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

apreciação do Plenário. As Indicações nºs 37 e 40/2012 são retiradas da pauta por

determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os

pareceres pela aprovação, em turno único, das Indicações nºs 38/2012, de Andrea

Pereira  da  Silva  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição);

39/2012, de Maria do Carmo Menicucci de Oliveira (relator: Deputado Duate Bechir);

e  41/2012, de Lázaro de Assis Pinto, (relator:  Deputado Bosco) para a função de

Conselheiros  do  Conselho  Estadual  de  Educação  na  Câmara  de  Ensino

Fundamental. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

extraordinária, hoje às 14h15, para outras arguições, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco - Duilio de Castro - Luiz Carlos Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.914/2012

Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º  -  Ficam  rejeitadas  as  contas  do  Governador  do  Estado  referentes  ao

exercício de 2010.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2012.

Rogério Correia - Ulysses Gomes - Pompílio Canavez - Sávio Souza Cruz.

Justificação: Como é sabido, o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais - TCEMG - não é conclusivo, cabendo exclusivamente à Assembleia

Legislativa o julgamento final das contas. Não resta dúvida sobre o caráter político da

apreciação  dessas  contas,  não  sendo  possível,  no  entanto,  em  decorrência  dos

princípios  constitucionais,  em  especial  o  da  razoabilidade,  o  desconhecimento  do

expressivo esforço realizado pelo TCEMG no entendimento e análise dos aspectos

contábeis,  jurídicos  e  administrativos  da  execução  orçamentária.  Entendemos  a

necessidade  de  ponderação  política  dos  eventuais  erros  técnicos  cometidos  e

acreditamos que esta Casa não pode se furtar a manifestar sua discordância com

relação a falhas que atingem a própria estrutura constitucional da República, tornadas

mais graves quando se depreende a deliberada intenção de burla de mandamentos

constitucionais.

Com base nos cuidadosos estudos da equipe do TCEMG, consideramos insanáveis

as  contas  apresentadas  para  demonstração  do  cumprimento  das  vinculações

constitucionais  à  saúde e  à  educação,  em razão da desobediência  aos  preceitos

constitucionais, do elevado prejuízo causado à população e ao desenvolvimento do

Estado e de sua recorrência ao longo dos anos.

Saúde

Como é de conhecimento geral, para o cumprimento da Emenda Constitucional nº

29,  de  2000,  o  Estado deve apresentar  uma aplicação mínima de  12% da  base

vinculável em ações e serviços públicos de saúde. O governo estadual,  conforme

relatório  contábil  do exercício financeiro de 2010, que integra o Balanço Geral do

Estado para fins de prestação de contas governamental, demonstrou as aplicações

em ações e serviços públicos da saúde - ASPS – mediante a apuração de um índice

de 12,43%. No entanto, a alocação de recursos no Sistema Estadual de Gestão da

Saúde (Secretaria de Estado de Saúde, Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
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Gerais, Funed, Fhemig, Hemominas e Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais),

alcançou  R$2.059.924.271,75,  correspondendo  apenas  a  63,38%  do  montante

executado com ASPS. De outro lado, as aplicações em linhas externas ao referido

sistema  de  saúde  perfizeram  R$1.190.006.622,59,  o  equivalente  a  36,62%,

destacando-se o valor dos investimentos em saneamento realizados pela Copasa-

MG, R$816.198.368,86 (68,59%).

A inclusão dos investimentos em saneamento efetuados pela Copasa-MG e das

ações de atendimento  à saúde de servidores  executadas por  entidades fechadas

como o Ipsemg e o IPSM está em claro desacordo com o art. 196 da Constituição da

República,  que garante o  “acesso universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços”  de

saúde, assim como com o parágrafo único, III, do art. 186 da Constituição do Estado,

que garante a gratuidade do atendimento à saúde, e com o próprio texto da Emenda

Constitucional n° 29. Julgamos desnecessária a repe tição do conjunto de argumentos

já amplamente vitoriosos que determinam a exclusão das despesas externas ao SUS

no Estado para o cômputo da vinculação em discussão.

Vejamos as claras palavras constantes no parecer do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas:

“Concluímos,  então,  que,  excluídas  do  cômputo  das  aplicações  em  ASPS  as

despesas com assistência à saúde cujo acesso é restrito à clientela fechada (PMMG,

IPSEMG e IPSM), aquelas custeadas por fontes de recursos da COPASA, bem como

os recursos inscritos em Restos a Pagar não processados, o percentual apurado no

exercício financeiro de 2010 passa a ser de 7,81%. Dessa forma, constata-se o não

cumprimento do índice constitucional no que se refere às despesas com ASPS”.

Educação

No que diz respeito à obrigatoriedade constitucional de aplicação de 25% da receita

de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE -,

observamos  a  mesma  sistemática  desobediência  ao  espírito  da  Constituição  já

reiteradamente constatado no caso da vinculação às ações e serviços públicos de

saúde.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina, em seu art. 70, quais

são as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que,
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portanto, devem entrar no cômputo do limite constitucional, no caso do Estado, nos

25% mínimos a serem gastos com educação. Entre as despesas ali arroladas consta

a “remuneração e aperfeiçoamento do pessoal  docente e demais profissionais  da

educação” e, ainda, no art. 71, em que estão enumeradas as que não se enquadram

como  MDE,  constam  aquelas  realizadas  com  “pessoal  docente  e  demais

trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à

manutenção e desenvolvimento do ensino”.

A Constituição da República de 1988 distingue em seu texto os termos “provento”,

“pensão” e “remuneração”,  aplicando os termos “remuneração” para os servidores

ativos,  “provento”  para  os  inativos  e  “pensão”  para  os  pensionistas.  Diante  do

exposto, considerando a interpretação conjunta dos artigos da Constituição e das leis

relativas à educação, conclui-se que, para fins do limite constitucional com MDE, a

componente  “remuneração”  deve  se  restringir  às  despesas  correspondentes  ao

pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo, emprego ou função

na  atividade  do  ensino,  excluindo-se,  portanto,  as  despesas  com  inativos  e

pensionistas.  A Secretaria  do Tesouro Nacional,  órgão central de contabilidade da

União, que tem a atribuição de editar normas gerais para consolidação das contas

públicas,  conforme  o  art.  50,  §  2º  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  tem  esse

entendimento e assim normalizou.

Contudo,  o  Estado  de  Minas  Gerais  computa  os  gastos  com  inativos  como

despesas com MDE, considerando-as no cálculo do mínimo constitucional (25%). Nas

contas  de  2010,  os  valores  registrados  na  função Previdência  Social  atingiram  o

montante de R$1.957.975.561,72, ou, como demonstrou o corpo técnico do TCEMG,

7,49% da receita líquida de impostos e transferências. Expurgados os gastos com

benefícios previdenciários, as despesas com MDE alcançariam apenas 19,79% da

base  vinculável,  abaixo,  portanto,  do  mínimo  constitucional  determinado  para  os

Estados, razão pela qual resta descumprido o mandamento constitucional.

Gastos não autorizados da Cemig

Além das irregularidades referentes às despesas com saúde e educação, devemos

notar ainda que, ao analisar a execução das empresas controladas pelo Estado, o

TCEMG verificou que a Cemig Holding deixou de observar o que está disposto nos
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arts. 167, II, da Constituição da República e 161, II, da Constituição do Estado. Esses

dispositivos  constitucionais  vedam  a  realização  de  despesa  ou  a  assunção  de

obrigação direta que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. A empresa

não observou o prescrito no art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estabelece

que  os  créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento  de  Investimento  das

Empresas Controladas pelo Estado serão autorizados por lei e abertos por decreto do

Governador do Estado, respeitados os limites dispostos na Lei Orçamentária Anual e,

ainda, no inciso VII do Anexo do Decreto nº 45.493 (de encerramento do exercício),

de 12/11/2010, que fixa a data de 23/11/2010 como data para o encaminhamento à

Seplag das solicitações de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento

das  Empresas  Controladas  pelo  Estado.  Como  expresso  no  relatório  técnico  do

TCEMG, a Cemig Holding apresentou execução maior em R$702.017.000,00 que a

previsão, na conta Aporte de capital - Cemig, excedendo em 62,4% a autorização

legislativa. Verifica-se, então, que houve desobediência aos mandamentos legais por

parte da Cemig Holding, sob a responsabilidade do Governador.  Trata-se de falha

insanável, já que o exercício de 2010 está encerrado.

Convênios

Sendo 2010 um ano eleitoral, faz-se necessário verificar o cumprimento das normas

previstas na lei  eleitoral sobre as transferências voluntárias de recursos durante o

chamado período eleitoral. A Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, denominada Lei das

Eleições,  que  estabelece  normas  para  as  eleições,  proíbe  aos  agentes  públicos

determinadas  condutas  durante  o  período  eleitoral,  com  o  objetivo  de  garantir  a

probidade administrativa,  a  igualdade entre  os  candidatos  e  os  partidos  políticos,

assim como a legitimidade das eleições. Essa lei procura manter a igualdade entre os

diferentes candidatos e partidos políticos, para evitar  que qualquer agente público

abuse de suas funções, com o propósito de beneficiar candidato ou partido de sua

preferência.

De acordo com a auditoria constante na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº

6963-9.2010.6.13.0000, realizada por órgão técnico do Tribunal Regional Eleitoral, a

análise anual dos dados dos convênios e termos aditivos firmados entre o governo do

Estado  (órgãos  e  secretarias  de  Estado)  e  as  prefeituras  ou  órgãos  municipais
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demonstra a existência de uma anormal elevação de transferências voluntárias no

exercício de 2010.

Nos  anos  de  2008  e  2010,  as  elevações  nos  repasses  em  relação  aos  anos

anteriores  (2007  e  2009)  foram  da ordem  de  96% e  de  270%,  respectivamente.

Apenas  para  o  período  de  1º/6  a  2/7/2010,  foram  assinados  e  publicados  pelo

governo do Estado 3.063 novos convênios,  que resultaram em uma transferência

financeira  da  ordem  de  R$354.402.000,00  nesses  32  dias.  Ressalte-se  que  as

transferências  financeiras  efetuadas  pelo  governo do  Estado  no mês  do  julho  de

2010,  considerando-se  apenas  os  dois  primeiros  dias,  foram  da  ordem  de

R$188.514.000,00.  Essas  transferências  referem-se  a  1.674  novos  convênios.

Observe-se ainda que a variação percentual mais acentuada refere-se ao valor de

recursos envolvidos e não à quantidade de convênios firmados. Tal comportamento

anômalo indica, em nosso entender, a utilização eleitoral de recursos públicos, com a

clara intenção de cooptação de autoridades municipais em benefício de um projeto

político pessoal.

Tal  elenco  de  irregularidades  só  confirma  o  desapreço  do  atual  governo  pelo

respeito  à  legalidade  e  ao  Estado  Constitucional  de  Direito,  assim  como  pelas

deliberações democráticas desta Assembleia. É isso que nos leva a manifestar, por

meio  do  substitutivo  apresentado,  nossa  inconformidade  com  as  contas  e  nosso

desejo  de  que  esta  Casa  faça  valer  seu  poder  de  fiscalização,  em  benefício  do

espírito democrático e republicano que nos deve orientar.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 38/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”b”, da Constituição do Estado, a indicação de. Andrea Pereira da Silva

para compor a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.
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Pelo “curriculum vitae” da candidata, constata-se sua ampla experiência profissional

no setor educacional e se comprova, portanto, sua capacidade para desempenhar

com eficiência as elevadas competências atribuídas ao cargo de conselheira.

Ouvida  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  a  indicada  demonstrou  amplo

conhecimento para exercer a função de membro da Câmara de Ensino Fundamental,

respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas, o

que nos leva a considerar acertada a indicação de seu nome.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos favoravelmente  à  indicação de Andrea Pereira  da

Silva  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Fundamental  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Bosco - Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 39/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII  do art.  62 da Constituição do Estado, a

indicação de Maria do Carmo Menicucci de Oliveira para compor a Câmara de Ensino

Fundamental do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição da candidata por esta

Comissão Especial,  nos termos do art.  111,  I,  “c”,  combinado com o art.  146,  do

Regimento Interno.

Analisando  o  “curriculum  vitae”  da  candidata,  constatamos  que  ela  atende

perfeitamente às exigências do cargo. Além disso, o seu desempenho na arguição

pública  demonstrou  o  conhecimento  e  a  experiência  necessários  para  integrar  a

Câmara de Ensino Fundamental  com sucesso e  trazer  contribuições  significativas

para a educação no Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  de  Maria  do  Carmo
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Menicucci de Oliveira para integrar a Câmara de Ensino Fundamental do Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator – Bosco – Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 41/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/12/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII  do art.  62 da Constituição do Estado, a

indicação de Lázaro de Assis Pinto para compor a Câmara de Ensino Fundamental

do Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

O  currículo  do  professor  confirma  sua  alta  qualificação  para  desempenhar  as

funções inerentes ao cargo que pretende assumir.

Na arguição a que foi submetido, o candidato demonstrou conhecimento, segurança

e  clareza  suficientes  para  integrar  com  brilhantismo  o  Conselho  Estadual  de

Educação.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos favoravelmente  à  indicação de Lázaro  de  Assis

Pinto  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Fundamental  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Bosco, relator – Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 42/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012,  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em
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cumprimento ao disposto na alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do

Estado,  o  nome  de  José  Eustáquio  Machado  Coelho,  para  compor  o  Conselho

Estadual de Educação.

Após  arguição  do  candidato  por  esta  Comissão  Especial,  compete-nos,  agora,

emitir parecer sobre a matéria nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado

com o art. 146, § 1º, do Regimento Interno.

Conforme  demonstra  o  seu  currículo,  o  indicado  tem  alta  qualificação  para

desempenhar as funções inerentes ao cargo que pretende assumir. Na arguição a

que foi submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para

integrar com distinção o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  de  José  Eustáquio

Machado  Coelho  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Fundamental  do  Conselho

Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco, relator - Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 44/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento ao disposto na alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do

Estado, o nome de José Carlos Cirilo da Silva para compor a Câmara de Ensino

Médio do Conselho Estadual de Educação.

Após  arguição  do  candidato  por  esta  Comissão  Especial,  compete-nos  emitir

parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, §

1º, do Regimento Interno.

O currículo enviado pelo professor confirma sua alta qualificação para desempenhar

as funções inerentes ao cargo que pretende assumir.

Na arguição a que foi submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza

suficientes para integrar com brilhantismo o Conselho Estadual de Educação.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação de José Carlos Cirilo da

Silva para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Duilio de Castro, relator – Bosco.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 45/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”b”, da Constituição do Estado, da indicação de Edmar Fernando de

Alcântara  para  compor  a  Câmara  de  Ensino  Médio  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111 combinada com os incisos I e II do § 1º do

art. 146 do Regimento Interno.

Pelo  “curriculum  vitae”  apresentado  pelo  candidato,  constata-se  sua  ampla

experiência  profissional  no  setor  educacional,  comprovando,  portanto,  capacidade

para desempenhar com eficiência as elevadas competências atribuídas ao cargo de

conselheira.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  amplo

conhecimento  para  exercer  a  função  de  membro  da  Câmara  de  Ensino  Médio,

respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas, o

que nos leva a considerar acertada a indicação de seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação de Edmar Fernando de

Alcântara  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Médio  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Duilio de Castro, relator – Bosco.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 46/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012,  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

de Carlos Antônio Bregunci para compor o Conselho Estadual de Educação.

Após  arguição  do  candidato  por  esta  Comissão  Especial,  compete-nos,  agora,

emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado

com o art. 146, §1º, do Regimento Interno.

Conforme  demonstra  o  seu  currículo,  o  indicado  tem  alta  qualificação  para

desempenhar as funções inerentes ao cargo que pretende assumir. Na arguição a

que foi submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para

integrar com distinção o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  de  Carlos  Antônio

Bregunci  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Médio  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Bosco - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.722/2007, visa declarar de utilidade pública a

Oficina de Teatro Entre & Vista, com sede no Município de Tiradentes.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 56/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Oficina

de Teatro Entre & Vista, com sede no Município de Tiradentes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  34

veda a distribuição de rendimentos a qualquer título a membros de seus órgãos ou

associados;  e  o  parágrafo  único  do  art.  35  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade afim.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 56/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 147/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 505/2007, visa declarar de utilidade pública a

Vila Vicentina da Sociedade de São Vicente de Paulo de Morada Nova de Minas, com

sede no Município de Morada Nova de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
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102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 147/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Vila

Vicentina da Sociedade de São Vicente de Paulo de Morada Nova de Minas, com

sede no Município de Morada Nova de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no 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  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  dotada  de

personalidade  jurídica,  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,

preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede no

Município de Morada Nova de Minas, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 147/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 282/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.781/2010, visa declarar de utilidade pública a

Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo
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Otôni.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  282/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo

Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 11 veda a remuneração de

seus  Diretores  e  Conselheiros;  e  o  art.  37  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

finalidade semelhante à da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 282/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  - Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 920/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe
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dispõe sobre a denominação do prédio do presídio de Coromandel, situado nesse

Município.

A matéria foi examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 920/2011 visa dar a denominação de Presídio Sargento Jorge

ao prédio do presídio de Coromandel, situado nesse Município, em atendimento a

solicitação de membro da Câmara Municipal local.

É importante ressaltar que Jorge Miguel Abdala, conhecido como Sargento Jorge,

serviu como oficial  da PMMG durante oito anos, sempre se pautando por conduta

irrepreensível e reputação ilibada. Foi nomeado Delegado de Polícia em 1975, cargo

que exerceu por nove anos, até seu falecimento.

Com recursos doados pela comunidade, construiu a cadeia pública do Município. O

prédio atualmente abriga a delegacia de polícia local.

Em reconhecimento à trajetória de vida e aos relevantes serviços prestados pelo

Sargento Jorge aos coromandelenses, é justa e meritória a pretensão da proposição

em análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 920/2011, em

turno único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.582/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Pagus:  Ecologia,  Cultura  e  Cidadania,  com  sede  no

Município de Simonésia.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 e distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.582/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Pagus: Ecologia, Cultura e Cidadania, com sede no Município de Simonésia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  12  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o parágrafo único do

art.  29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a entidade congênere, de fins não econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.582/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.822/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Angélica Lamóia de Carvalho, com

sede no Município de Juiz de Fora.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.822/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Angélica  Lamóia  de  Carvalho,  com  sede  no  Município  de  Juiz  de  Fora,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo manter a Casa de

Passagem e Acolhimento Bethânia, especialmente voltada para pessoas em situação

de vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  um  espaço  de  acolhimento  para

pacientes em tratamento de saúde na cidade de Juiz de Fora, com prioridade para os

doentes  com  câncer;  abriga  os  acompanhantes  adultos,  cuja  presença  seja

imprescindível ao restabelecimento do paciente; facilita o acesso de seus acolhidos a

informações  sobre  saúde,  educação,  lazer  e  cultura  que  contribuam  para  a

recuperação e a melhoria da qualidade de vida de todos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Angélica Lamóia de Carvalho, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.822/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.823/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a União Juizforana de Associações Comunitárias

de Bairros e Distritos - Unijuf -, 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  2.823/2012 pretende declarar  de  utilidade pública  a  União

Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos - Unijuf -, com sede no

Município de Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  por  escopo  congregar  as  associações  de  moradores,  pró-melhoramentos  e

congêneres da região.

Com esse propósito, a instituição presta assessoria jurídica e administrativa a seus

associados; orienta a fundação de novas associações de bairros; oferece serviços de

assessoramento e fiscalização da organização do processo eleitoral e da renovação

dos dirigentes; dinamiza o intercâmbio entre as associações, orientando-as no efetivo

desempenho de suas finalidades; defende os interesses e direitos protegidos pelo

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  pelo  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor; estimula a preservação do meio ambiente, das tradições culturais e do

patrimônio artístico e paisagístico da região.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Unijuf,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.823/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.843/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  da  Comunidade  de

Tocandira, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.843/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Tocandira, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 prevê que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, sem fins lucrativos, em plena atividade social, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e o art.

52 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.843/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.845/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação Rural  Nova Esperança,  com sede no Município de
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Porteirinha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.845/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rural Nova Esperança, com sede no Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  31  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 35 prevê 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  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.845/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon Franco  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.857/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 181/2012, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei  em epígrafe, que tem por objetivo dar nova denominação à

Escola Estadual São José localizada no Município de Confins.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.857/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual São José de Confins à Escola Estadual São José, de ensino fundamental e

médio, localizada na Rua São José, nº 21, Centro, no Município de Confins.

Inicialmente,  é preciso ressaltar  que a alteração proposta não dá,  efetivamente,

nova denominação para o educandário. A solicitação, encaminhada pelo colegiado

escolar dessa unidade de ensino, tem como finalidade diferenciá-la de outra escola

estadual  com igual  denominação situada no Município de Lagoa Santa, Município

vizinho  de Confins.  A duplicidade  da denominação  em  escolas  tão  próximas  tem

ocasionado  extravio  de  documentos  e  atraso  no  cumprimento  das  metas

estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação.

Para  sanar  esse  problema,  a  proposição  em  análise  orienta-se  pela  Lei

Complementar  nº  78,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei

deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente ou

revogue dispositivo.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.857/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.860/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.860/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

23 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou

equivalentes;  e o art.  46 prevê que,  na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e

registrada  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  em  funcionamento  no

Município de Uberlândia, ou a entidade qualificada como organização da sociedade

civil de interesse público – Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha o mesmo objetivo da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.860/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.864/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Comunidade do Sapé/Timirim e Adjacências, com sede no Município de Angelândia.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.864/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Comunidade  do

Sapé/Timirim e Adjacências, com sede no Município de Angelândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  14

veda a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 28 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  registrada no Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.864/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.872/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Osvaldo

Resende, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.872/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Osvaldo Resende, com sede no Município de

Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 23 veda a remuneração de

seus cargos de direção; e o art. 52 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no

Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.872/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta – ASPCOR –,

com sede no Município de Córrego Danta.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2012 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 2.880/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta – ASPCOR –,  com sede no

Município de Córrego Danta.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade pública, com personalidade jurídica, de fins

idênticos aos seus, conforme determina o art.  61 do Código Civil  (Lei  Federal  nº

10.406, de 10/1/2002).

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.880/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz
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Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.885/2012

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 dos Moradores do Bairro Campo Real, com sede no

Município de Mesquita.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2012 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 2.885/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Campo  Real,  com  sede  no  Município  de

Mesquita.

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.  20,  que as

atividades  de  seus  Diretores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de lucros, dividendos, bonificações ou vantagens; 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
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Projeto de Lei nº 2.885/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.891/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Mestre Corisco de Uberlândia

– Ascaumc –, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2012 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 2.891/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Capoeira Mestre Corisco de Uberlândia – Ascaumc –, com sede no

Município de Uberlândia.

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.  23,  que as

atividades de seus cargos de direção não são remuneradas; e, no art. 51, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Uberlândia.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.891/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar de utilidade pública a Casa de Irinéia Lar Doce Lar, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2012 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 2.894/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Irinéia Lar Doce Lar, 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. 10, § 2º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, a qualquer título ou forma; e, no art.
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29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.894/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

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

Henrique – Glaycon Franco – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.899/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Liga Mundial de Boxe – LMB –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2012 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 2.899/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Mundial de Boxe – LMB –, 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.  35,  que,  na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída  no  Estado,  declarada  de  utilidade  pública,

registrada no Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  preferencialmente com as

mesmas finalidades sociais da entidade dissolvida, e, no art. 41, que as atividades de

seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de gratificação, benefícios ou vantagens, a qualquer título ou

forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.899/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 406/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  406/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  219/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de implantação do acesso à internet para os alunos das escolas da

rede estadual.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão  e  Constituição  e  Justiça  solicitou  que  o  projeto  fosse  baixado  em

diligência à Secretaria de Estado de Educação para que se manifestasse a respeito.

Após estudo da nota técnica enviada por aquele órgão, a Comissão de Constituição e

Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, pela legalidade e pela

constitucionalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, VI, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 406/2011 pretende assegurar o acesso à internet nas escolas da
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rede  estadual  com  o  objetivo  de  facilitar  a  troca  de  informações  didáticas  e

pedagógicas  entre  as  escolas  e  oferecer  a  alunos  e  professores  alternativas  de

pesquisa e de acesso a outras formas de educação e cultura.

As novas tecnologias de informação e comunicação estão muito presentes no dia a

dia da sociedade contemporânea e as escolas têm acompanhado essa tendência,

refletindo  o  contexto  em  que  se  inserem.  Nesse  cenário,  determinadas  políticas

educacionais vêm estimulando e viabilizando cada vez mais a utilização dos recursos

de  informática  no  ambiente  escolar,  com  ênfase  na  ferramenta  que  tem  o  maior

potencial  para  contribuir  para  o  aprimoramento  do  processo  de  ensino  e

aprendizagem: o acesso à internet.

Além disso, sabe-se que o acesso às tecnologias de informação e comunicação –

TICs  –  podem  contribuir  para  a  aquisição  de  novos  valores  e  conhecimentos,

sistematizados ou não, pelos alunos, fato este comprovado por estudo realizado pela

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE –, em 2005,

que indicou que o acesso ao computador e à internet melhora o desempenho dos

alunos nas habilidades que devem ser desenvolvidas na escola, tais como Leitura e

Matemática.

Para que cada vez mais jovens tenham acesso a novas formas de conhecimento

proporcionadas pelo contato com as TICs, garantindo-lhes uma formação condizente

com  as  atuais  necessidades  sociais,  os  governos  têm  envidado  esforços  para

promover  a inclusão digital  nas escolas.  Desde 1997,  o governo federal  realiza o

Programa  Nacional  de  Informática  nas  Escolas  –  Proinfo  –,  com  o  objetivo  de

estimular e dar suporte para o uso da informática nas escolas de níveis fundamental e

médio  em  todo  o  País,  buscando  a  inclusão  digital  dos  alunos  e  a  melhoria  da

qualidade da educação. Além disso, segundo o art. 5º da Lei Federal nº 9.998, de

17/8/2000, os recursos arrecadados pelo Fundo de Universalização dos Serviços de

Telecomunicação  –  Fust  –  devem  ser  aplicados,  também,  na  universalização  do

acesso aos serviços de telecomunicação nos estabelecimentos de ensino, com vistas

a  estimular  e  permitir  o  acesso às  tecnologias  de  informação e  comunicação  na

educação.

Em  Minas  Gerais,  a  promoção  da  conectividade no  ambiente  escolar  tem  sido
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realizada por  meio do projeto Escolas  em Rede,  presente no Plano Plurianual  de

Ação Governamental desde 2004. Entre as ações desse projeto, estão previstas: a

conexão de escolas à internet; a criação de laboratórios de informática e do centro de

referência  virtual  do  professor;  a  elaboração  de  projetos  didáticos  via  web  e  a

atualização e adequação dos equipamentos de informática , para possibilitar o acesso

das escolas estaduais às novas tecnologias e ao trabalho em rede. Em razão da

universalização do atendimento das escolas em 2010, o projeto deixou de integrar o

planejamento como ação específica e passou ao “status” de atividade de rotina da

Secretaria de Educação, de acordo com informações do gestor do Programa Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica,  na revisão do PPAG em

2010.

Segundo dados do cadastro de escolas de 2010 do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep –, do total das 3.796 escolas da rede

estadual, apenas 6% não têm acesso à internet e cerca de 13% ainda não contam

com laboratório de informática. Esses dados demonstram que o esforço do governo

para prover  a infraestrutura que permita  o acesso dos alunos à  rede mundial  de

computadores  tem  sido  exitosa.  Nesse  ritmo,  acreditamos  que,  no  que  tange  às

escolas da rede estadual, será atingida a meta estabelecida no Plano Decenal de

Educação, instituído pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, de implantar laboratórios de

informática conectados à internet  em todas as escolas,  em dois anos contados a

partir do início da vigência do Plano.

Todavia,  o atendimento dessa demanda tem criado outros desafios. Garantido o

acesso, o poder público deve agora se ocupar da orientação técnica para o uso desse

equipamentos, para promover a fluência digital dos alunos e professores no uso das

novas tecnologias.

Ademais,  a  introdução  do  computador  e  da  internet  nas  escolas  não  deve  se

restringir a ao uso instrumental desses dispositivos, mas também devem ser inseridos

no projeto pedagógico educacional mais amplo, pois é necessário conscientizar os

educandos  a  respeito  do  uso  responsável,  além  de  dotá-los  dos  conhecimentos

técnicos  operacionais.  É  fundamental  que  os  indivíduos  aprendam  não  só  a  ter

acesso à informação, mas também a analisá-la, criticá-la, verificá-la e transformá-la
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em conhecimentos utilizáveis, priorizando o que realmente é importante.

A massificação do acesso à internet tem levado ao debate acerca da dimensão

pública que ela tomou. Por meio da rede mundial de computadores, as pessoas têm

acesso a informação de todo e qualquer tipo, boas ou ruins. É preciso cuidado ao

colocar disponível todo esse universo de informação e conhecimento a crianças e

adolescentes, indivíduos em formação e extremamente curiosos. Já houve casos em

que pais foram responsabilizados civilmente e condenados a pagar indenizações à

vítima quando crianças  e  adolescentes  cometeram algum  ilícito  (principalmente  o

"cyberbullying") na rede.

Se a responsabilidade dos pais é inegável, a escola também tem uma tarefa de

controle  e  orientação  a  desempenhar  quando  as  crianças  e  os  adolescentes

estiverem fazendo uso da internet no ambiente escolar. Por isso, acreditamos que é

dever da escola contribuir para a conscientização dos alunos discutindo, de forma

transversal, questões que envolvem a segurança, liberdade e a responsabilidade no

uso da internet.

Em que pese à meta estabelecida no Plano Decenal de Educação de prover todas

as escolas de computadores e acesso à internet e o fato de a Secretaria de Estado

de Educação ser contrária à aprovação do projeto em tela,  com a argumentação,

exarada em nota técnica, de que a maioria das escolas já contam com equipamentos

de informática e acesso à rede, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº

406/2011 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O

substitutivo estabelece a obrigatoriedade da oferta de equipamentos e programas de

informática, incluindo o acesso à internet, em todas as escolas da rede estadual, além

de  determinar  que  o  Estado  deverá  garantir  recursos  materiais  e  humanos  à

manutenção dos equipamentos e à orientação técnica dos usuários.

Entendemos que o compromisso de prover a conectividade das escolas deve ser

mais que uma meta com prazo determinado para acabar. Dessa forma, julgamos que

a obrigação do Estado em prover as escolas dos recursos de informática deve ser

formulada em norma jurídica específica, como garantia de que seja perene.

Por fim, propomos a Emenda nº 1 ao substitutivo apresentado, que determina seja

oferecida uma orientação pedagógica para a conscientização dos alunos acerca do
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uso responsável da internet .

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 406/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 o seguinte redação:

“Art. 2º – O Estado garantirá os recursos materiais e humanos necessários:

I  –  à  manutenção  dos  equipamentos  e  programas  de  que  trata  esta  lei  e  à

orientação orientação técnica dos usuários;

II – ao planejamento e desenvolvimento de ações de orientação pedagógica para

utilização dos recursos de que trata esta lei.

§ 1º – A orientação pedagógica de que trata este artigo será realizada pelas escolas

e  terá  como  objetivo  principal  conscientizar  os  alunos  sobre  o  uso  seguro,

responsável e ético da internet.

§ 2º – A Secretaria de Estado de Educação promoverá atividades a fim de capacitar

professores  para  a  implementação  e  utilização  de  tecnologias  educacionais  no

processo ensino-aprendizagem".

Sala das Comissões, 21 de março de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.233/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.165/2010, “d ispõe sobre a obrigatoriedade de

vistoria prévia em trios elétricos e similares e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
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proposta.

Fundamentação

Inicialmente,  deve-se  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no

que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade,  concluindo  pela  sua  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade.  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento, reproduzindo a argumentação jurídica

apresentada anteriormente:

“De acordo com o art.  1º da proposta em epígrafe, os trios elétricos e similares

devem  ser  vistoriados  15  dias  antes  do  evento  para  o  qual  forem  contratados,

independentemente  da  vistoria  realizada  por  ocasião  de  seu  licenciamento.  O

descumprimento  dessa  exigência  sujeita  o  infrator  às  penalidades  previstas  no

Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

O art. 2º do projeto considera trio elétrico o caminhão equipado com aparelhagem

sonora e uma espécie de palco ambulante, onde os artistas se apresentam.

Já o art. 3º define competências: estabelece que os veículos em referência serão

inspecionados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG

– e pelo Corpo de Bombeiros Militar, os quais expedirão autorização especial para

sua participação nos eventos  para  os  quais  forem contratados.  Na inspeção,  nos

termos do art. 4º do projeto, deverão ser verificados os sistemas elétrico, mecânico,

estrutural, os freios, pneus e extintores, entre outros, bem como a documentação do

veículo.

Ademais, de acordo com o art. 5º do projeto, o condutor de veículo destinado à

condução de trio elétrico deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a

21 anos;  ser  habilitado na categoria  D;  ser  julgado apto em exame de avaliação

psicológica;  não ter  cometido nenhuma infração grave ou gravíssima;  não constar

como reincidente em infrações médias nos 12 meses anteriores.

Finalmente, prevê o art.  6º que as disposições da pretendida lei  não excluem a

competência  dos  Municípios  para  aplicar  as  exigências  previstas  nos  respectivos

regulamentos.
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O conteúdo normativo  em questão,  não obstante o seu elevado alcance social,

deve ser tratado por meio da legislação federal. Dispõe, a esse propósito, o inciso XI

do art. 22 da Constituição da República que compete à União legislar privativamente

sobre trânsito e transporte. Tanto é assim, que foi editada a Lei Federal nº 9.503, de

23/9/97, a qual instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Na Seção II do Capítulo IX do referido Código, seção que trata da segurança dos

veículos, estabelece o art. 103 que qualquer veículo só poderá transitar pelas vias

públicas quando atendidos os requisitos e as condições de segurança estabelecidos

no Código e em normas do Contran. A competência normativa fica bem definida já

neste dispositivo inicial.

Ademais, nos termos dos parágrafos do mencionado dispositivo, os fabricantes, os

importadores,  os  montadores  e  os  encarroçadores  de  veículos  deverão  emitir

certificado  de  segurança,  indispensável  ao  cadastramento  no  Renavam,  nas

condições  estabelecidas  pelo  Contran.  Caberá  a  esse  Conselho  especificar  os

procedimentos  e  a  periodicidade  com  que  os  fabricantes,  os  importadores,  os

montadores e os encarroçadores deverão comprovar o atendimento aos requisitos de

segurança veicular,  devendo,  para isso, manter disponíveis,  a qualquer tempo,  os

resultados  dos  testes  e  ensaios  dos  sistemas  e  componentes  abrangidos  pela

legislação relativa a segurança veicular.

Segundo  art.  104  do  CTB,  os  veículos  em  circulação  terão  as  condições  de

segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante

inspeção,  que  será  obrigatória,  na  forma  e  na  periodicidade  estabelecidas  pelo

Contran para os itens de segurança e pelo Conama no que se refere à emissão de

gases  poluentes  e  ruído.  Novamente  confirma-se  a  competência  normativa

complementar  do  Contran,  sendo  que  aos  veículos  reprovados  na  inspeção  de

segurança será aplicada a medida administrativa de retenção.

O art. 105 do CTB traz os equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a

serem estabelecidos pelo Contran: cinto de segurança; para os veículos de transporte

e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e

os  de  carga  com  peso  bruto  total  superior  a  4.536kg,  equipamento  registrador

instantâneo inalterável  de  velocidade e tempo;  encosto de cabeça,  para  todos os
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tipos de veículos automotores, segundo as normas estabelecidas pelo Contran. O §

1º  desse  artigo  estatui  que  o  Contran  disciplinará  o  uso  dos  equipamentos

obrigatórios dos veículos e determinará as especificações técnicas. Na forma do § 3º,

os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os

revendedores  devem comercializar  os  veículos  com os equipamentos  obrigatórios

definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo Contran.

Mencione-se, ainda, o art. 110 do CTB, segundo o qual o veículo que tiver alterada

qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá

circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário

e horário fixados.

Finalmente,  o  art.  113 do CTB dispõe que os  importadores,  as  montadoras,  as

encarroçadoras e os fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis, civil  e

criminalmente, por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente,

decorrentes  de  falhas  oriundas  de  projetos  e  da  qualidade  dos  materiais  e

equipamentos utilizados na sua fabricação.

A Resolução nº 5, de 1998, editada pelo Contran, determina que as vistorias em

veículos automotores serão realizadas por ocasião da transferência de propriedade

ou de domicilio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo ou qualquer

alteração de suas caraterísticas, implicando o assentamento dessa circunstância no

registro inicial. Tais vistorias serão executadas pelos departamentos de trânsito, suas

circunscrições  regionais  e  terão  como  objetivo  verificar  o  seguinte:  a)  se  são

autênticas  a  identificação  do  veículo  e  sua  documentação;  se  é  legítima  a

propriedade; b) se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios e se estes

atendem  as  especificações  técnicas  e  estão  em  perfeitas  condições  de

funcionamento; c) se as características originais dos veículos e seus agregados não

foram modificados, e, se constatada alguma alteração, esta tenha sido autorizada,

regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito.

Com efeito, pelo que se pode inferir das referências normativas ora efetuadas, a

proposta  em  epígrafe,  muito  embora  pudesse  trazer  aperfeiçoamentos  à  já

consistente  legislação brasileira  de  trânsito,  esbarra  em obstáculo  jurídico  formal:

apenas o Poder Legislativo federal e o Contran têm competência jurídica para tratar
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da matéria em pauta”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 1.233/2011.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Luiz  Henrique  –  Glaycon  Franco  –

Rosângela Reis – Bosco – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.243/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4683/2010, “regulamenta a oferta de produtos e

serviços apresentados ao consumidor no Estado”.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  em 21/4/2011,  foi  a  proposta  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em apreço pretende obrigar que os restaurantes, as panificadoras e os

estabelecimentos  congêneres,  ao  divulgarem  informações  sobre  produtos  ou

serviços,  indiquem  também  os  preços  dos  itens  enumerados.  Ao  mesmo tempo,

estabelece penalidades para os fornecedores que infringirem o disposto na referida

norma jurídica.

O autor justifica a formulação do projeto argumentando que o direito à informação

está consagrado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

1990) e que a estipulação de critérios para informação dos preços dos produtos e

serviços vai ao encontro dos interesses dos consumidores.

Em  que  pese  a  relevância  da  proposta,  não  vislumbramos  a  possibilidade  de

aprovação do projeto em face dos argumentos a seguir delineados.
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A competência para editar leis sobre matérias que dizem respeito à proteção ao

consumidor é concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, conforme se

observa  pelo  disposto  no  art.  24  da  Constituição  da  República.  Tratando-se  de

competência  concorrente,  cabe à União a formulação das normas gerais  sobre o

tema, e aos Estados membros a edição da legislação complementar, conforme se

verifica pelo comando constante no § 2º do mesmo artigo.

Ocorre que a Lei Federal nº 10.962, de 11/10/2004, que dispõe sobre a oferta e as

formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, e também o

Decreto nº 5.903, de 20/9/2006, já esgotaram o tema, e isto impede que o Estado

exerça,  no  caso,  a  sua  competência  residual.  Essa  a  razão  que  inviabiliza  a

tramitação do projeto nesta Casa.

Por  outro  lado,  sabe-se  da  ocorrência  de  violações  às  normas  consumeristas

vigentes,  problema  para  o  qual,  no  nosso  entender,  deve-se  obviamente  buscar

solução, porém por meio de providências de natureza administrativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.243/2011.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Glaycon Franco -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Bosco - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.905/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da matéria.  A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

opinou pela aprovação do projeto em sua forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela  objetiva  instituir  mecanismos para a realização de campanha

educativa permanente com o objetivo de divulgar os descontos na tarifa de energia

elétrica para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda,

conforme estatui a Lei Federal nº 12.212, de 20/1/2010.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto vai ao encontro dos

interesses  dos  consumidores  de  energia  elétrica  com  menores  possibilidades  de

acesso à informação, exatamente conforme previsto pela Lei Federal nº 8.078, de

1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor – CDC.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ressaltou que educação e

informação são importantes tanto para fornecedores quanto para consumidores, com

vistas  à  melhoria  do  mercado  de  consumo,  bem  como  ao  estabelecimento  do

equilíbrio nas relações de consumo. E considerou que a proposição em apreço vem

facilitar o acesso do consumidor de baixa renda ao desconto nas faturas de energia

elétrica a que tem direito.

No  âmbito  de  competência  desta  Comissão,  verifica-se  que  as  campanhas

educativas permanentes não geram despesas para os cofres públicos nem ferem a

Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que tais custos serão de responsabilidade

das distribuidoras de energia elétrica do Estado. Destaque-se, ainda, que a realização

de campanhas de divulgação pode estender o benefício da redução das tarifas de

energia elétrica a uma parcela maior da população de baixa renda, contribuindo para

a redução das desigualdades e o combate à pobreza.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.905/2011 em sua forma original.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.169/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Coimbra.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O art.  1º  do projeto de lei  em análise determina a desafetação do bem público

situado  no  Município  de  Coimbra  e  constituído  de  trecho  da  Rodovia  MGC-356

compreendido entre o entroncamento com a BR-120B, que dá acesso ao Município

de Ervália, e o Condomínio Maria Carolina, com extensão de 2 quilômetros. Por sua

vez,  o art.  2º  autoriza  o Poder  Executivo  a doar  o referido bem ao Município de

Coimbra, o qual passará a integrar o perímetro urbano e destinar-se-á à construção

de via urbana. Já o art. 3º determina a reversão do mesmo bem ao patrimônio do

Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, não lhe for dada a destinação estabelecida.

Em sua justificação, o autor da matéria informa que “o referido trecho já integra o

perímetro urbano da comuna, possuindo todas as características necessárias para a

instalação de via urbana” e, por isso, "torna-se de suma importância que Coimbra

possa assumir definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação da

via pública, para favorecer a autonomia do Município e, sobretudo, para atender aos

anseios dos munícipes".
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Conforme esclareceu a Comissão de Constituição e Justiça, 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  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”.  Por  isso,  para  que  se  efetive  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.

Note-se que a pretendida doação não implica alteração da natureza jurídica  do

referido trecho rodoviário, porquanto ele continuará inserido na categoria de bem de

uso comum do povo, ainda que a titularidade do imóvel passe a integrar o domínio

público  do  Município  de  Coimbra,  que,  evidentemente,  assumirá  toda  a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública.

Ante  as  considerações  do  autor  da  proposta,  entendemos  meritória  a  sua

aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.169/2011, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.440/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, a proposição em epígrafe dispõe sobre o
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estabelecimento  de  percentual  mínimo  de  trabalhadores  idosos  nos  quadros

funcionais de empresas privadas.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento estabelece a reserva de, pelo menos, 2% do total das

vagas dos quadros funcionais das empresas privadas para idosos, desde que tais

empresas tenham cem ou mais empregados. Ademais, determina a responsabilidade

dos órgãos públicos competentes e da entidade de classe correspondente para a

fiscalização do cumprimento da lei.

As  empresas  privadas  que  desrespeitarem  tal  exigência  ficarão  proibidas  de

receber  benefícios ou incentivos do Estado,  celebrar  contratos e firmar  convênios

com a administração pública. Além disso, o projeto fixa o prazo de 120 dias para a

regulamentação da lei pelo Poder Executivo.

Não obstante a preocupação do autor com a situação dos idosos e sua inserção no

mercado  de  trabalho,  a  proposição  contém  vício  jurídico  que  compromete  sua

tramitação, conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

O ordenamento  constitucional  vigente  dispensa tratamento  especial  ao  idoso,  a

começar  pelo  dever  imposto  ao  Estado,  à  família  e  à  sociedade  de  amparar  as

pessoas  idosas,  assegurando  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua

dignidade  e  bem-estar  e  garantindo-lhes  o  direito  à  vida,  conforme estabelece  o

“caput”  do  art.  230  da  Constituição  da  República.  Uma  das  manifestações

inequívocas  desse  tratamento  privilegiado  refere-se  à  gratuidade  dos  transportes

coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, nos termos do § 2º do mencionado art.

230 da Lei Maior.

A Lei Federal nº 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, assegura a

esse segmento da sociedade um conjunto de benefícios, entre os quais se destacam
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os seguintes: reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais  residenciais;

implantação  de  equipamentos  urbanos  comunitários;  eliminação  de  barreiras

arquitetônicas e urbanísticas,  para facilidade de acesso; critérios  de financiamento

compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão; reserva de duas vagas

gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos;

reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, nos termos da lei

local; e prioridade no embarque no sistema de transporte coletivo.

O  mencionado  Estatuto  ainda  dedica  o  Capítulo  VI  à  profissionalização  e  ao

trabalho  do  idoso.  O art.  26  estabelece que  “o  idoso  tem direito  ao  exercício  de

atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas”.

Outrossim, para a admissão do idoso em qualquer emprego ou trabalho, a norma

veda a discriminação e a fixação de limite  máximo de idade,  especialmente para

concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.  Se houver

empate  entre  os  candidatos  ao  emprego,  será  dada  preferência  ao  candidato  de

idade mais elevada.

Quanto ao ingresso dos idosos nas empresas privadas, o art. 28, III, da Lei Federal

nº 10.741 determina que o poder público “criará e estimulará programas de estímulo

às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho”. Aqui, cabe salientar que

o  Estado  poderá  criar  incentivos  fiscais  e  outros  benefícios  para  as  instituições

particulares que admitirem idosos em seus quadros funcionais, no escopo de garantir

a aplicação efetiva da norma. Trata-se de situação diferente da prevista no projeto,

que tem o propósito de assegurar a reserva de vagas para idosos nas empresas

privadas, o que implica interferência na gestão dessas entidades, a nosso ver em

confronto  com  os  princípios  da  livre  iniciativa  e  da  razoabilidade.  É  necessário,

portanto,  proceder  a  uma  ponderação  entre  as  disposições  constitucionais  que

amparam o idoso e o princípio da razoabilidade, que consta implicitamente no “caput”

do art.  37 da Constituição da República e explicitamente no “caput”  do art.  13 da

Carta mineira.

As disposições constantes no Estatuto do Idoso visam a densificar  as diretrizes

constitucionais  relativas  aos  idosos,  disponibilizando-lhes  os  instrumentos

necessários  à  sua  dignidade,  sem,  todavia,  sacrificar  direitos  de  outros  grupos
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sociais. Esses direitos assegurados em lei para os idosos, entendendo-se por tal os

maiores  de  60  anos,  têm  por  finalidade  a  sua  inserção  social,  de  modo  que  os

privilégios  conferidos  guardem  coerência  e  sintonia  com  suas  limitações  e

dificuldades, sob pena de se subverterem os valores básicos do sistema normativo.

Isso significa que a diferença de tratamento entre os idosos e demais segmentos da

sociedade tem que ter fundamento no princípio da razoabilidade, pois, caso contrário,

estar-se-ia burlando o princípio da igualdade.

Apesar desse conjunto de direitos especiais em prol dos idosos, não há como negar

que os maiores de 60 anos estão mais próximos da aposentadoria e, de uma maneira

geral, não têm a mesma potencialidade e iniciativa de outrora, fato que demonstra a

complexidade da matéria. Haja vista que, no âmbito do serviço público, os homens se

aposentam com 35 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos, ao passo que as

mulheres se aposentam com 30 anos de contribuição e idade mínima de 55 anos,

observadas as regras de transição previstas na Lei Maior, não seria razoável que o

legislador estadual determinasse a reserva de 2% das vagas das empresas privadas

para pessoas com idade suficiente para se aposentar, pois não se trata de um critério

coerente,  lógico  e  aceitável  em  face  da  realidade  constitucional  brasileira.  O

legislador, ao elaborar as normas jurídicas, deve agir com bom senso, moderação e

cautela, sob pena de comprometer a eficácia da lei.

Situação completamente  distinta  é  a  instituição  de  um programa de  estímulo  à

contratação de idosos,  caso em que a empresa terá plena liberdade para admitir

maiores de 60 anos em troca de favores concedidos pelo poder público. Nesse caso,

inexiste interferência estatal na iniciativa privada ou na gestão da empresa, de modo

que ela só desfrutará do incentivo (financiamentos, subvenções econômicas, etc.) se

ocorrer,  efetivamente,  a  contratação  de  idosos  nos  termos  estabelecidos  no

programa.

O que se nos afigura incompatível com o ordenamento constitucional é a fixação

prévia de um percentual mínimo de vagas nas empresas privadas de pessoas cuja

idade esteja na zona da aposentaria,  o que afronta patentemente o postulado da

razoabilidade,  que,  entre  outros  critérios,  requer  adequação entre  meios e fins.  A

medida prevista no projeto não constitui meio hábil para promover a inserção social
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do idoso,  e o sistema normativo em vigor,  principalmente o Estatuto  do Idoso,  já

consagra um plexo de instrumentos que propiciam tratamento digno a essa categoria

de pessoas.

Finalmente, saliente-se que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

Sedese  –,  em  resposta  à  diligência  solicitada  por  esta  Comissão,  manifestou-se

contrariamente ao projeto por entender que o assunto versa sobre direito do trabalho,

matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição

da República.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.440/2011.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 2.525/2011 “dispõe

sobre o funcionamento das instituições asilares privadas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/10/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188 do Regimento

Interno.

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

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe disciplina o funcionamento das instituições asilares

privadas  no  Estado.  Segundo  o  art.  2º,  as  instituições  asilares  privadas  deverão

atender a uma série de condições, dentre as quais destacamos a necessidade de

dispor de leito para no máximo sessenta idosos e de equipe técnica adequada. Após

estabelecer  a  composição mínima das  equipes (art.  3º),  o  projeto lista um rol  de
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obrigações  a  serem  cumpridas  pelas  entidades.  O  art.  5º,  por  sua  vez,  veda  a

permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de

enfermagem permanente nas instituições asilares de caráter social. Por fim, os arts.

6º e 7º estabelecem, respectivamente, prazo para as instituições asilares fazerem as

adaptações demandadas pelas novas regras e sanções em caso de descumprimento

do disposto na lei.

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, seu objetivo é estabelecer

condições mínimas para o atendimento aos idosos,  zelando pelos  seus direitos  e

garantias,  especialmente  coibindo  maus-tratos  e  violência,  assegurando-lhes  a

proteção integral, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 10.741, de 2003, conhecida

como Estatuto do Idoso.

Para subsidiar a análise desta Comissão, o projeto de lei foi baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, ao Conselho Estadual

de Assistência Social e ao Conselho Estadual do Idoso, por meio de requerimento

aprovado em 25/10/2001.

Após tecer considerações sobre o tratamento dispensado ao idoso, o presidente do

Conselho  Estadual  do  Idoso  chamou  a  atenção  para  a  Resolução  da  Diretoria

Colegiada – RDC/ANVISA nº 283, de 26/9/2005, que institui o regulamento técnico

para  o  funcionamento  das  instituições  de  longa  permanência  para  idosos.  A

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  por  sua  vez,  entendeu  que  as

condições mínimas de funcionamento de instituições de atendimento ao idoso estão

regulamentadas nos arts. 48 a 50 no Estatuto do Idoso e na Lei estadual nº 12.666,

de 2007. Finalmente, o Conselho Estadual  de Assistência Social  sugeriu que esta

Comissão  promova  uma reunião  ou  audiência  pública  com  os  órgãos  envolvidos

diretamente com os direitos dos idosos a fim de discutir o projeto em análise.

Feitas essas considerações, cumpre-nos dizer que a matéria se encontra dentro da

competência legislativa do Estado, não estando sujeita à reserva de iniciativa. Com

efeito,  o art.  230 da Constituição da República prescreve que o Estado,  em ação

conjunta com a família e a sociedade, tem o dever de amparar as pessoas idosas.

Nesse  dispositivo,  a  palavra  "Estado"  abrange  os  quatro  entes  da  Federação:  a

União, o Distrito Federal, os Estados membros e os Municípios. Assim, trata-se de
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competência  comum  dos  entes  políticos  nacionais.  Por  sua  vez,  a  Constituição

mineira, no art. 225, prescreve como dever do Estado a promoção de condições que

assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos.

Conforme ressaltado nas manifestações dos órgãos de proteção do idoso ouvidos

por esta Comissão, a matéria já se encontra disciplinada pela legislação em vigor,

reproduzindo, em grande parte, conteúdo previsto, especificamente, nos arts. 48 e 50

do Estatuto do Idoso. Todavia, em diversas oportunidades, esta Casa inseriu normas

nacionais  na  legislação  estadual  como  forma  de  buscar  dar  mais  efetividade  à

legislação,  assim  como  mais  visibilidade  ao  assunto,  aproveitando-se  das

contribuições colhidas durante a tramitação da matéria.

No caso que ora se analisa, consideramos conveniente que a legislação mineira

incorpore normas previstas em ato regulamentar da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária  -  Anvisa.  A nosso ver,  os dispositivos  selecionados extrapolam o âmbito

normativo regulamentar, por não dizerem respeito ao detalhamento de questões de

natureza  técnica.  Evidentemente,  a  Comissão  seguinte  poderá,  oportunamente,

propor as alterações necessárias, em seu juízo de mérito, para a melhor proteção dos

interesses dos idosos.

Finalmente,  acrescentamos  que,  para  conferir  um  aspecto  mais  sistemático  ao

assunto, optamos por alterar a legislação existente - Lei nº 12.666, de 2007 - ao invés

de criar norma específica, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.525/2011, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº  12.666,  de 4 de novembro de 1997, que dispõe

sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte

art. 6º-A:

“Art. 6º-A - À Instituição de Longa Permanência para Idosos compete:

I - propiciar o exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais,
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culturais e individuais) de seus residentes;

II - observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade de

credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no Plano

de Atenção à Saúde;

III - preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de

respeito e dignidade;

IV - promover ambiência acolhedora;

V  -  promover  a  convivência  mista  entre  os  residentes  de  diversos  graus  de

dependência;

VI  -  promover  a  integração  dos  idosos,  nas  atividades  desenvolvidas  pela

comunidade local;

VII - favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras

gerações;

VIII - incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção

ao idoso residente;

IX - desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;

X  -  promover  condições  de  lazer  para  os  idosos,  tais  como  atividades  físicas,

recreativas e culturais;

XI - desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência

e discriminação contra pessoas nela residentes.”.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator -  Bruno Siqueira -  Glaycon

Franco - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.627/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Liza Prado, institui o registro de

bens culturais de natureza imaterial do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/11/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.
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Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende instituir  em Minas Gerais  o registro de bens culturais  de

natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural estadual.

De acordo com o projeto de lei, os bens culturais de natureza imaterial abrangem os

processos de criação, manutenção e transmissão de conhecimentos e as práticas e

manifestações  dos  grupos  socioculturais,  famílias  e  indivíduos  que  compõem  a

identidade  e  a  memória  cultural  do  Estado,  bem  como  as  condições  materiais

necessárias  ao  desenvolvimento  de  tais  procedimentos  e  práticas  de  natureza

imaterial.

O registro consistiria em um ato da administração pública estadual que reconhece a

legitimidade dos bens culturais de natureza imaterial do Estado, promovendo a sua

salvaguarda  por  meio  da  identificação,  reconhecimento,  registro  etnográfico,

acompanhamento de seu desenvolvimento histórico,  divulgação, apoio, incentivo e

outras formas de acautelamento e preservação.

Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a opinar sobre ela.

Nos  termos  do  art.  24,  inciso,  VII,  da  Constituição  Federal  de  1988,  compete

concorrentemente  à  União  e  aos  Estados  membros  legislar  sobre  a  proteção  do

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Assim sendo, o Estado

membro possui competência para suplementar as normas gerais editadas pela União

sobre o tema proteção ao patrimônio cultural.

Por sua vez, a adoção de políticas públicas voltadas para a proteção do patrimônio

histórico e cultural é da competência comum de todos os entes federados, conforme

se  infere  da  leitura  do  art.  23,  inciso  III,  da  Constituição  Federal  de  1988,  que

estabelece ser responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios

“proteger  os  documentos,  as  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos”.

Tratando ainda da competência para a adoção de políticas públicas de proteção ao

patrimônio  histórico  e  cultural,  o  art.  216,  §  1º,  da  Constituição Federal  de  1988
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estabelece que “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância,

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”.

A União, no exercício da sua competência legislativa, editou o Decreto-Lei nº 25, de

30/11/37, o qual organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional por

meio da regulamentação do instituto do tombamento.

Sendo assim, nada impede que o Estado membro, no exercício da sua competência

suplementar,  legisle  sobre  o  tema  proteção  ao  patrimônio  histórico  e  cultural,

respeitando as regras gerais traçadas pela União.

No caso em apreço, a regulamentação do instituto do registro de bens culturais de

natureza imaterial no âmbito do Estado não conflita com as normas gerais traçadas

pela União (Decreto- Lei nº 25, de 1937), estando ainda em compatibilidade com o

Texto Constitucional, já que o § 1º do art. 216 expressamente prevê esse instrumento

como uma das possíveis formas de proteção do patrimônio cultural.

Destacamos que já existe decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual que trata

sobre o tema ora em análise. Trata-se do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, o qual

“institui as formas de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível,

que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais”.

Não obstante a existência de decreto que versa sobre o tema, não há óbice a que o

seu tratamento seja feito mediante ato normativo primário.

Com  relação  à  iniciativa,  são  necessários  alguns  esclarecimentos.  Inicialmente,

destacamos  que  não  há  reserva  de  iniciativa  para  tratar  do  tema  proteção  ao

patrimônio  histórico  e  cultural,  razão  pela  qual  o  processo  legislativo  pode  ser

deflagrado por proposição de autoria parlamentar.

Contudo, alguns dispositivos do projeto merecem adequações por incompatibilidade

com o art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, e o art. 90, inciso XIV, ambos da Constituição

Estadual. Os dispositivos da proposição a que nos referimos são aqueles que criam e

definem  atribuições  de  secretarias  e  órgãos  pertencentes  ao  Poder  Executivo  no

âmbito do processo de registro do bem cultural, quais sejam o § 4º do art. 1º, o § 8º

do art. 2º e os arts. 3º, 4º e 5º.

O § 4º do art. 1º da proposição dispõe que é de competência exclusiva do Conselho
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Estadual do Patrimônio Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura, a prática do ato

de registro dos bens culturais.

O §  8º  do  art.  2º  cria  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  a  atribuição  de

disponibilizar  através  de  banco  de  dados,  no  seu  sítio  eletrônico,  os  arquivos

digitalizados sobre os registros dos bens culturais.

Os  arts.  3º,  4º  e  5º  também  criam  e  definem  atribuições  de  órgãos  do  Poder

Executivo ao estabelecerem a forma de instauração e trâmite do processo de registro.

É importante destacar  que o art.  66, inciso III,  alíneas “e” e “f”,  da Constituição

Estadual estabelece ser de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo projeto

de lei que trate sobre estruturação e organização de secretarias e demais órgãos da

administração  pública.  Sendo  assim,  de  acordo  com  a  Constituição  Estadual,

somente o Chefe do Poder Executivo pode deflagrar processo legislativo que tenha

como  matéria  a  definição  das  atribuições  e  da  forma  de  estruturação  das  suas

secretarias e dos seus órgãos.

O  Supremo Tribunal  Federal  já  teve  a  oportunidade  de  apreciar  a  matéria  ora

apresentada,  tendo  declarado  a  inconstitucionalidade  formal  de  leis  de  iniciativa

parlamentar que tratam sobre criação e definição das atribuições das secretarias e

demais órgãos do Poder Executivo:

“Ação Direta de  Inconstitucionalidade.  2.  Lei  Do Estado do Rio Grande do Sul.

Instituição do Pólo Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e

Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do

Poder  Executivo.  5.  Precedentes.  6.  Exigência  de  consignação  de  dotação

orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8.

Ação julgada procedente” (ADI 2808/RS; Relator: Min. Gilmar Mendes; Julgamento:

24/08/2006; Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ 17/11/2006).

“Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  Cautelar.  Organização  da  Polícia

Militar  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  São  Paulo.  Competência  do  Chefe  do

Executivo. Vício de inciativa. 1. Compete privativamente ao Governador do Estado,

pelo princípio da simetria, a direção superior da administração estadual, bem como a

iniciativa para propor projetos de lei que visem criação, estruturação e atribuições de

Secretarias e órgãos da administração pública (CF, artigos 84, II e IV e 61, § 1º, II, e).
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2.  Hipótese  em  que  o  projeto  de  iniciativa  parlamentar,  transformado  em  lei,

apresenta vício insanável caracterizado pela invasão de competência reservada ao

Poder  Executivo  pela  Constituição  Federal.  Medida  cautelar  deferida”  (ADI  2646

MC/SP; relator: Min. Maurício Corrêa; DJ 4/10/2002).

Especificamente sobre a competência para decidir sobre o registro de bens, a Lei

Delegada nº 170, de 2007, em seu art. 2º, inciso IV, já atribuiu tal função ao Conselho

Estadual do Patrimônio Cultural, não prevendo, entretanto, a sua exclusividade.

Já a Lei Delegada nº 180, de 2011, especificamente em seu art. 111, estabelece

serem  da  competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  as  atividades

administrativas de planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar

as ações setoriais a cargo do Estado relativas ao incentivo, à produção, à valorização

e  à  difusão  das  manifestações  culturais  da  sociedade  mineira,  assegurada  a

preservação  da  diversidade  cultural,  a  democratização  do  acesso  à  cultura  e  o

oferecimento de oportunidades para o exercício do direito à identidade cultural.

Por outro lado, este são os termos do art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual:

“Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XIV  -  dispor,  na  forma  da  lei,  sobre  a  organização  e  a  atividade  do  Poder

Executivo;”.

É  papel  do  legislador  definir  as  diretrizes  a  serem  seguidas  pelo  administrador

público no exercício da atividade de registro dos bens culturais imateriais. Contudo, a

definição de qual  órgão  realizará as  atividades materiais  definidas  pelo  legislador

incluí-se na matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, cabendo a

este,  mediante  lei  ou  decreto,  estruturar  e  organizar  suas  secretarias,  órgãos  e

entidades, definindo as suas respectivas atribuições.

Diante disso e de forma a evitar inconstitucionalidades formais por vício de iniciativa

– art.  66,  inciso II,  alíneas “e” e “f”,  da Constituição Estadual  – e interferência na

separação dos Poderes, sugerimos as alterações consolidadas no Substitutivo nº 1,

apresentados ao final deste parecer.

Por fim, visando incrementar a participação da sociedade no processo de registro

dos bens culturais imateriais, sugerimos que a iniciativa para a sua instauração seja
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ampliada de forma a abranger qualquer cidadão. Quanto à iniciativa de sociedades e

associações civis, entendemos necessária a sua adequação de forma que ela não

seja delegada aos seus Diretores, mas sim à pessoa jurídica propriamente dita, razão

pela qual propomos a alteração do inciso III do art. 2º da proposição.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.627/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Institui  o  registro de bens culturais  de natureza imaterial  do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  registro  de  bens  culturais  de  natureza  imaterial  que

integram o patrimônio cultural do Estado.

§ 1º -  Constituem bens culturais de natureza imaterial  os processos de criação,

manutenção  e  transmissão  de conhecimentos  e  as  práticas  e  manifestações  dos

grupos socioculturais, famílias e indivíduos que compõem a identidade e a memória

cultural  do  Estado,  bem  como  as  condições  materiais  necessárias  ao

desenvolvimento de tais procedimentos e práticas de natureza imaterial.

§ 2º - O registro é o ato pelo qual a administração pública estadual reconhece a

legitimidade  dos  bens  culturais  de  natureza  imaterial  do  Estado,  promovendo  a

salvaguarda destes por meio de identificação, reconhecimento, registro etnográfico,

acompanhamento de seu desenvolvimento histórico,  divulgação, apoio, incentivo e

outras formas de acautelamento e preservação desse patrimônio.

§ 3º - O objetivo do ato de registro é garantir o exercício do direito à cultura aos

diversos grupos que compõem o Estado, garantindo no cotidiano da vida mineira as

condições de existência e manutenção dos bens culturais de natureza imaterial que

constituem  referência  estadual,  sem  tutela  ou  controle  que  fira  ou  impeça  essas

práticas e manifestações.

§ 4º - O registro dos bens culturais de natureza imaterial do Estado far-se-á nos

livros enumerados nos incisos seguintes:
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I - Livro de Registros dos Saberes: livro no qual serão inscritos conhecimentos e

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;

II - Livro de Registros das Celebrações: livro no qual serão inscritos rituais e festas

que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de

outras práticas da vida social;

III  -  Livro  de  Registros  das  Formas  de Expressão:  livro  no  qual  serão inscritas

manifestações literárias, linguísticas, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;

IV - Livro de Registros dos Lugares: livro no qual serão inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços onde se concentrem e se reproduzam práticas

culturais coletivas.

§  6º  -  Outros  livros  de registros  poderão ser  abertos  para  a  inscrição de bens

culturais de natureza imaterial do Estado que não se enquadrem nos definidos no § 5º

deste artigo.

§ 7º - Todo registro feito nos livros de que tratam os incisos I a IV do § 5º deste

artigo contará com fotografias, manuscritos, mapas, exemplares impressos e outros,

que serão digitalizados, assim como os documentos comprobatórios de que trata o §

1º do art. 3º e o parecer de que trata o § 2º do mesmo artigo.

§ 8º - Os arquivos digitalizados serão disponibilizados através de banco de dados

no sítio eletrônico do órgão responsável pela gestão do registro.

Art. 2º - Poderão solicitar a instauração do processo de registro:

I - titulares de órgãos, entidades ou conselhos do Executivo Estadual;

II - Deputados Estaduais;

III - sociedades e associações civis;

IV - cidadão.

Art. 3º - As solicitações de instauração de processo de registro de bem cultural de

natureza imaterial do Estado serão encaminhadas à Secretaria Estadual de Cultura,

que, considerando-as pertinentes, encaminhará os procedimentos para a abertura e

instrução dos processos administrativos pertinentes.

§ 1º - Os processos serão instruídos por meio de dossiês de registro dos quais

devem  constar  descrição  pormenorizada  do  bem  a  ser  registrado,  a  qual  deve

identificar seus elementos culturais relevantes, e documentação correspondente.
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§ 2º  -  Ultimada  a instrução,  a Secretaria  de  Estado de Cultura  emitirá  parecer

técnico acerca da proposta de registro e enviará o processo ao Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural para apreciação final.

§ 3º - Deliberado o registro pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, este

determinará a publicação do ato no diário oficial do Estado.

Art. 4º - O bem cultural de natureza imaterial objeto de registro será inscrito no livro

correspondente e receberá o título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - Cabe ao poder público assegurar a elaboração, a guarda e a manutenção

do  dossiê  de  registro  do  bem  registrado  bem  como sua  divulgação  e  promoção

mediante a implementação de políticas públicas.

Art.  6º  -  A cada dez anos contados da data de registro,  deverá ser realizada a

revalidação do título previsto no art. 4º, mediante a emissão de parecer técnico.

Parágrafo único - Os bens cujo título de Patrimônio Cultural do Estado de Minas

Gerais  não  sejam  revalidados  terão  o  respectivo  registro  mantido,  a  título  de

referência à memória cultural de determinado contexto histórico do Estado.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

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

Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a

informação ao paciente sobre todos os dados referentes à procedência das próteses

implantadas nos pacientes e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em estudo obriga os médicos a informarem ao paciente os dados

referentes  à  procedência,  incluindo fabricante  e  número  do  lote,  das  próteses  de

silicone a serem implantadas em seu organismo.

Com relação à competência para tratar da matéria, entendemos que a medida se

insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o disposto no art.

24, incisos V e XII, da Constituição da República, segundo o qual compete à União,

aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  produção,

consumo, proteção e defesa da saúde.

Ressaltamos, ainda, que a Carta Magna estabelece, nos arts.  196 e 197, que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle.

No plano estadual, a Carta mineira, em seu art. 186, II, dispõe que o direito à saúde

implica, entre outras garantias, o acesso às informações de interesse para a saúde,

ficando o poder público obrigado a manter a população ciente dos riscos e danos à

saúde.

No plano infraconstitucional, o Código de Saúde do Estado, instituído pela Lei no

13.317, de 1999, estabelece, em seu art. 3º, que a saúde é um direito fundamental do

ser humano, cabendo ao Estado não só promover as condições indispensáveis a seu

pleno exercício, mas também fixar condições que assegurem o acesso universal e

igualitário a ações e serviços de qualidade.

E, versando ainda sobre a mesma matéria, a Lei nº 16.279, de 20/7/2006, dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado,

trazendo uma série de importantes garantias nesse sentido.

Vê-se  que  a  proposta  está  em  consonância  com  normas  estaduais  que  dão

proteção aos cidadãos usuários dos serviços públicos de atendimento à saúde, de

modo que não há nenhum obstáculo de natureza jurídica, constitucional e legal a sua

tramitação.
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No entanto, em atendimento ao princípio da consolidação das leis, propomos, por

meio do Substitutivo no 1, redigido ao final deste parecer, a alteração do art. 3º da Lei

nº  16.279,  de  2006,  para  nele  incluir  a  obrigação  prevista  na  proposta  em  tela.

Aprimoramos,  ainda,  a  sua  redação,  estendendo  a  obrigação  para  as  prótese  e

órteses ou qualquer outro material implantado no corpo dos pacientes.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 2.832/2012 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art.  3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentada ao inciso VI do art. 2º da Lei no 16.279, de 20 de julho

de 2006, a seguinte alínea “m”:

“Art. 2º - (…)

VI - (...)

m  –  as  próteses  e  órteses  ou  qualquer  outro  material  implantado  ou  a  ser

implantado em seu organismo.”.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - André Quintão - Bruno Siqueira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento da Sra. Maria Ribeiro

Dionísio, ocorrido em 19/3/2012, em Cachoeira de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2012

ATAS

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

17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Jayro Lessa

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.012  a

3.017/2012 - Requerimentos nºs 2.728 a 2.748/2012 - Requerimentos da Deputada

Liza Prado e do Deputado Rômulo Viegas e outros - Comunicações: Comunicação do

Deputado Luiz Carlos Miranda - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Tadeu

Martins  Leite,  da  Deputada  Liza  Prado e  dos  Deputados  Doutor  Viana,  Sargento

Rodrigues e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Designação  de  Comissões:  Comissão  Especial  do  Crack  -  Questões  de  ordem;

discurso do Deputado João Leite; questões de ordem; chamada para a recomposição

do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Jayro Lessa -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte

Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
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Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª 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 3.012/2012

Assegura reserva mínima de 5% de vagas para mulheres na área da construção

civil em editais de licitação e contratos diretos para realização de obras públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do

Estado fará constar em todos os editais de licitação de obras públicas e em todos os

contratos diretos realizados com o mesmo fim exigência de que a empresa contratada

reserve  no  mínimo  5%  (cinco  por  cento)  das  vagas  de  emprego  na  área  de

construção  civil  para  pessoas  do  sexo  feminino,  desde  que  a  reserva  não  seja

incompatível com o exercício das funções objeto dos contratos.

Parágrafo único - Não se entendem como empregos na área de construção civil,

para efeitos desta lei, os cargos na área de limpeza, faxina e afins, bem como as

vagas na área administrativa, entendendo-se como empregos na área de construção
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civil os cargos na área operacional.

Art. 2º - Os ditames desta lei serão observados quando da renovação de contratos

que  envolvam  obras  públicas  empreendidas  pela  administração  pública  direta  e

indireta de qualquer dos Poderes do Estado.

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

Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  Atualmente a mulher brasileira ocupa grande parcela do mercado de

trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família. Por conta disso, é necessário

que se aumentem as oportunidades de emprego nos setores onde as pessoas do

sexo  feminino  possam  atuar.  Daí  a  necessidade  de  se  reservarem  vagas  para

mulheres, aumentando sua possibilidade de ocupação, principalmente em áreas onde

o emprego feminino é meramente residual.

A construção civil,  nesse sentido, ainda se configura como tabu. Poucas são as

mulheres  empregadas  na  área  que  não  fazem  parte  das  equipes  de  limpeza  ou

administrativa.  Faz-se  necessária,  portanto,  a  reserva  de  5%  das  vagas  na

construção civil para mulheres no que tange às obras públicas, bem como a ressalva

presente no art. 1º, parágrafo único, desta proposição, que protege as mulheres do

descumprimento da  reserva  de  vagas  na construção civil  através da  alocação de

pessoas do sexo feminino em empregos periféricos à obra em si.

Vale ressaltar que diversos projetos têm oferecido cursos profissionalizantes que

preparam  mulheres  para  atuar  na  construção  civil  propriamente  dita  com

competência, comprometimento e dedicação.

Um dos papéis do Estado é a promoção da empregabilidade, da igualdade entre os

gêneros  e  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Assim,  nada  mais  justo  que  a

administração pública estadual dar o exemplo, exigindo das empresas contratadas

para empreender obras públicas que reservem vagas para as mulheres, medida que

fomentaria, quem sabe, práticas similares na área privada.

Pelo  exposto,  conclamo  os  nobres  Deputados  desta  Casa  a  aprovar  esta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Direitos Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.013/2012

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Maria Augusta Teixeira – Ilpi  –,  com

sede no Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  do Idoso Maria Augusta Teixeira –

Ilpi –, com sede no Município de Caetanópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  Lar  do  Idoso  Maria  Augusta  Teixeira  –  Ilpi  –,  com  sede  em

Caetanópolis, é entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade abrigar pessoas

idosas  de  ambos  os  sexos,  proporcionando-lhes  assistência  material,  moral,

intelectual e social. No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto

à religião, à cor, ao sexo, à condição social das pessoas assistidas, observando os

princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da

economicidade e da eficiência.

Cumpre dizer que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelas funções que exercem; atende desta forma, aos requisitos legais.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.014/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte - Instituto Profarte

-, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte -

Instituto Profarte -, com sede no Município de Congonhas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  o

Instituto Cultural Profetas em Arte - Profarte -, com sede no Município de Congonhas.

O Instituto Profarte é uma entidade sem fins  lucrativos com duração por tempo

indeterminado.  A referida  instituição,  já  em  seu 15º  ano  de  existência,  tem como

finalidade:  desenvolver  ações  de  natureza  artística,  cultural  e  histórica  como

produção, execução, pesquisa e apresentação de espetáculos de teatro, de dança,

de  folclore,  de  música  e  de  artesanato;  ministrar  cursos,  seminários,  palestras  e

oficinas nas áreas de ciências humanas, letras, artes, música, dança, folclore, entre

outras;  produzir  e  editar  materiais  pedagógicos  culturais,  artísticos  e  históricos;

produzir  festejos  carnavalescos  e  deles  participar;  realizar  produção  televisiva,

radiofônica, cinematográfica, fotográfica e de vídeo; publicar e editar livros, revistas,

jornais e opúsculos; divulgar peças e campanhas educativas sobre conservação e

preservação do meio ambiente; promover e incentivar feiras de arte e exposições;

incentivar o desenvolvimento de educação patrimonial e ações afins no tocante ao

patrimônio  histórico,  cultural  e  artístico;  participar  de  iniciativas  comunitárias  de

desenvolvimento de programas e projetos de natureza artística, cultural e histórica.

Considerando a missão e os  objetivos do Instituto Profarte,  solicito  o apoio dos

meus nobres pares para aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.015/2012

Declara de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM -, com sede no

Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM,

com sede no Município de Araguari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A entidade  tem  como objetivo  promover  ações  de  humanização  e

assistência  social,  através  de  ações  sociais,  palestras,  cursos,  treinamentos  e

oficinas,  e  promover  a  cultura  e  a  ética,  valorizando  a  cidadania  e  os  valores

universais.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação na Trilha da Música -

ATM -, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.016/2012

Declara de utilidade pública a S.O.S. Ação Mulher Família 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  S.O.S.  Ação  Mulher  Família  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade tem como objetivo promover ações destinadas a apoiar,

encaminhar  e  orientar  vítimas  de  violência  conjugal  ou  doméstica  por  meio  de

atendimento social, psicológico, jurídico, entre outros.

Diante da importância das ações realizadas pela S.O.S. Ação Mulher Família de

Uberlândia, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de

lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

Direitos  Humanos,  nos termos do art.  188,  c/c  o art.  103,  inciso I,  do  Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.017/2012

Institui a Comenda Marta Nair Monteiro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Comenda Marta Nair Monteiro, que tem como finalidade

homenagear mulheres que se tenham destacado na luta pela emancipação feminina

no Estado e na luta pelos direitos humanos.

Art.  2º  –  A  Comenda  Marta  Nair  Monteiro  será  concedida  anualmente  pelo

Governador do Estado, em cerimônia realizada no mês de março, em comemoração

ao Mês da Mulher.

Art. 3º – A relação das agraciadas, em número máximo de vinte, será publicada por

decreto e deverá conter o nome completo, a qualificação e os dados biográficos das

indicadas, além dos serviços por elas prestados.

Art. 4º – As agraciadas com a Comenda receberão medalha e diploma assinado

pelo Governador do Estado e pelo Presidente da Assembleia Legislativa, de acordo

com o cerimonial estabelecido pelo Regimento Interno.

§ 1º – As indicações obedecerão uma relação paritária entre o Poder Executivo e o

Poder Legislativo.

§ 2º – Nas indicações feitas pela Assembleia Legislativa serão contempladas, na

medida do possível, as representações partidárias existentes e as Deputadas.

§ 3º  – O nome das agraciadas, com sua identificação e suas realizações, será

inscrito em livro especial de registro em ordem cronológica.

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

Sala das Reuniões, 21 de março de 2012.

Maria Tereza Lara - Liza Prado - Luzia Ferreira - Rosângela Reis.

Justificação: A instituição da Comenda Marta Nair  Monteiro visa homenagear  as

mulheres mineiras que engrossaram a trincheira na luta pela emancipação da mulher

mineira.  Essa  Comenda  visa  homenagear  primeiramente  a  companheira  e  ex-

Deputada Estadual Marta Nair Monteiro. Nascida em Candeias, no dia 24/12/1913,

Marta  Nair  Monteiro  foi  professora  primária,  orientadora  e  Diretora  de  Escola.

Formada em Administração Escolar pelo Instituto de Educação de Belo Horizonte,

desempenhou os cargos de Vice-Presidente, Presidente e Conselheira da Associação



1216
____________________________________________________________________________

das Professoras Primárias de Minas Gerais. Em 1959, quando exercia a Presidência

da Associação, liderou a primeira greve de professoras deflagrada no Brasil, com o

objetivo  de  alcançar  melhoria  salarial  para  a  classe.  Desempenhou,  também,  as

funções de 3ª-Secretária (1962) e de Vice-Presidente (1966) da Confederação dos

Professores Primários  do  Brasil.  Eleita  a primeira  mulher  Deputada Estadual  pelo

PDC,  em 1962,  foi  Líder  da  Bancada do partido  (1964-1966).  Marta foi  uma das

guerreiras  que  passou  por  esta  Casa  Legislativa.  Ela  se  foi,  mas  sua voz ainda

ressoa nesta Assembleia através da bancada feminina. Aprovar este projeto de lei,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados é não deixar que a tocha da liberdade se apague

em nosso Estado, ao homenagear outras mulheres que lutam e continuarão lutando

pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.

-  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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.728/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Deputada Federal Jô Moraes por ter sido eleita Presidente

da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 2.729/2012, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para se liberarem as designações de

Inspetores de Ensino para as superintendências regionais de ensino. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 2.730/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado ao Incra

pedido de providências para garantir o funcionamento ininterrupto da base de dados

“on line” i3 Geo. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  2.731/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

telecentros nos assentamentos rurais na região Norte. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.732/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  DER-MG pedido  de  providências  para  ligação  de

assentamentos  rurais  no  Município  de  Janaúba  aos  Municípios  adjacentes.  (-  À
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Comissão de Transporte.)

Nº 2.733/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Incra  pedido  de  providências  para  disponibilizar

fornecimento de água nas propriedades localizadas em assentamentos de reforma

agrária no Município de Janaúba. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.734/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação e ao Ministério da Educação

pedido de providências para doação de ônibus escolar, por meio do Projeto Caminhos

da  Escola,  para  atender  às  necessidades  de  deslocamento  dos  estudantes  dos

ensinos fundamental e médio do Município de Janaúba.

Nº 2.735/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado à Receita Federal pedido de providências para doação de

ônibus  escolar  ao  Município  de  Janaúba  para  atendimento  de  universitários  que

necessitam  se  deslocar  para  outros  Municípios.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Educação.)

Nº 2.736/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado ao Incra pedido de providências para liberação de crédito

de habitação e crédito semiárido, inclusão no Pronaf-A, instalação de poço artesiano,

reforma de moradias e licenciamento ambiental, para atendimento dos assentados no

Município de Montalvânia. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.737/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado ao Ministério da Cultura pedido de providências para a

instalação de Pontos de Cultura nos assentamentos de reforma agrária na região

Norte. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.738/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, em que

solicitam seja encaminhado ao Incra pedido de providências para a manutenção do

Sr.  Washington  Quaresma,  técnico  desse  Instituto,  em  sua  lotação  atual,  no

atendimento dos assentamentos na região do Município de Manga. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 2.739/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Detran-MG pedido de informações sobre as medidas adotadas em relação à primeira
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habilitação para condução de veículo automotor das pessoas com deficiência que

residem fora de Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.740/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a instalação de

banheiros  químicos  no  entorno  da  Barragem  Santa  Lúcia,  incluindo-se  sanitários

adaptados às pessoas com deficiência. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.741/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

IEF-MG pedido de providências  para que seja realizado estudo com vistas à não

exigência  de  apresentação  de  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso  de

mergulho  autônomo,  conforme  solicitado  por  cidadão  mineiro.  (-  À  Comissão  de

Esporte.)

Nº 2.742/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita a inserção nos anais da

Casa do artigo  "Prevenção e segurança",  do Senador  Aécio Neves,  publicado no

jornal "Folha de S.Paulo" de 19/3/2012.

Nº  2.743/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia Regional de Polícia de Teófilo Otôni pedido de informações

sobre inquérito policial  para apuração de pichação de muros, ocorrida na data da

posse  do  Ten.-  Cel.  PM Marcos  Barbosa da Fonseca como Comandante  do  19º

Batalhão de Polícia Militar.

Nº  2.744/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social o trecho das notas taquigráficas da 7ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão em que consta a fala final da Sra. Giêdra

Cristina  Pinto  Moreira,  Defensora  Pública  Federal,  e  pedido  de  informações,  que

menciona,  sobre  os  profissionais  da  área  de  saúde  em  atividade  em

estabelecimentos prisionais do Estado.

Nº  2.745/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  cópias  de  todos  os  vídeos  e  documentos

apreendidos do Sr. Luis Carlos Ferreira Júnior, de sua esposa, ou em sua empresa,

pela Polícia Civil, no Município de Teófilo Otoni.

Nº 2.746/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre os recursos estaduais, próprios
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ou recebidos em transferência da União, destinados ao transporte escolar dos alunos

da educação básica no Estado, com as especificações que menciona.

Nº 2.747/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Copasa pedido de informações sobre o modelo Sistema de Gestão Ambiental e a

análise dos resultados obtidos, a fim de identificar  que melhorias  ambientais  vêm

sendo alcançadas.

Nº  2.748/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da PMMG pedido de informações sobre denúncias da

retirada, por parte de policiais militares, de faixas dos torcedores do Clube Atlético

Mineiro durante os jogos desse clube. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Rômulo Viegas em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  de  Fomento  aos  Potenciais  Turísticos  dos  Municípios

Pertencentes à Região do Campo das Vertentes. Subscrevem termo de adesão à

criação desta Frente Parlamentar a Deputada Luzia Ferreira e os Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, Luiz Henrique, Sargento Rodrigues e Zé Maia.

Da Deputada Liza Prado em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação de

frente parlamentar com a finalidade de promover a imediata cisão do Metrô BH da

CBTU, de forma a torná-lo uma empresa pública federal vinculada ao Ministério das

Cidades, nos moldes da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Luiz Carlos Miranda.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde,  colegas  Deputados;  boa  tarde,

Deputado José Henrique, Sr. Presidente. Também cumprimento os telespectadores

de nossa querida TV Assembleia. Hoje venho à tribuna para tentar pelo menos dividir

uma angústia que, por alguns meses, está comigo. Na verdade, encerrei o primeiro

ano de meu mandato no final do ano passado e falei a todos que, neste ano, eu

entraria com um discurso novo, um discurso sobre uma epidemia pela qual estamos

passando: as drogas e, mais especificamente, o “crack”.

Temos por  hábito nos acomodar  e,  na  verdade,  só nos importamos com algum
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problema depois que ele bate à nossa porta, ou seja, a violência, a criminalidade só

nos importam quando nossa casa é assaltada ou quando um filho ou um parente é

assaltado. A dengue, a aids só nos importam quando alguém próximo é infectado por

essa doença. Com o “crack” não é diferente.

O “crack” é uma droga que nasceu mais ou menos no final dos anos 70 e se tornou

popular nos Estados Unidos, nas classes mais baixas, nos anos 80. Hoje está no

nosso  Brasil  a  torto  e  a  direito.  De  acordo  com  a  Confederação  Nacional  dos

Municípios, 9 em cada 10 Municípios brasileiros lidam com o consumo do “crack”.

Fico muito preocupado com esta realidade que estamos vivendo hoje. Sabemos que

é um problema de todo o Brasil, de Minas Gerais como um todo, mas recentemente

tive oportunidade de ver no conhecido “Jornal Nacional” uma reportagem de mais de

5 minutos falando sobre a questão do “crack” na região mais pobre de Minas Gerais,

o Jequitinhonha. Aí, realmente, Deputado Vanderlei Miranda, preocupa-me cada vez

mais. Talvez nessa região, nas cidades de Araçuaí, Ponto dos Volantes, Almenara,

Jequitinhonha não tenha chegado a água potável, a comida dentro de casa, mas o

filho já consegue um dinheirinho, com os próprios traficantes, para consumir o “crack”,

que é mais barato - alguns não sabem - do que uma dose de cachaça.

Meus amigos, o “crack”, para quem não sabe, depois de inalado, em 10 segundos

chega ao sistema nervoso central.  A duração da euforia é de 3 a 10 minutos, no

máximo. Após isso, vem uma depressão enorme na pessoa, tendo de consumir mais

uma vez, mais uma e mais outra vez.

Vários Deputados estão me solicitando aparte. Vou-lhes conceder,  mas gostaria,

antes, de salientar que estou ouvindo bastantes pessoas, seja do governo federal,

seja do governo estadual, anunciando programas, benefícios a favor do combate ao

“crack”, às drogas. No entanto, não vi nada, até então, de eficiente. Ouço dizerem

que  o  governo  federal  disponibilizará  R$4.000.000.000,00  até  2014;  ouço  que  o

programa Aliança pela Vida, do governo do Estado, também fará investimentos nessa

área. Mas quando rodo nas cidades do Jequitinhonha, do Norte de Minas, do Mucuri,

do Noroeste de Minas, não estou vendo esses programas chegarem; pelo contrário,

estou vendo famílias desesperadas, tendo de amarrar os filhos na cama para que não

saiam e não consumam mais drogas.
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O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Tadeu

Martins Leite. Parabéns por V. Exa. abordar esse assunto, de suma importância e

relevância e, claro, fruto também da preocupação desta Casa e, com toda a certeza,

de todos os que são pais e os que têm ou não filhos vitimados por esta que posso

chamar de pandemia, que é o domínio da droga hoje não só no nosso Estado, mas

no mundo todo, infelizmente.

V. Exa., de forma muito inteligente, disse que, em algumas regiões em favor das

quais V. Exa. tão bem trabalha, muitas vezes o progresso, a água, a comida, a ajuda

não chegaram lá, mas o “crack”, infelizmente, já chegou.

A boa notícia é que no ano passado levei ao Presidente Deputado Dinis Pinheiro a

sugestão de criarmos nesta Casa uma comissão para tratar especificamente desse

tema. O Presidente recebeu muito bem a proposta deste Deputado. Ela caminhou, e

agora teremos a criação de uma comissão especial do “crack”. Por ser especial, tem

um tempo para mostrar os serviços e apresentar um relatório. Esperamos que esse

relatório resulte na criação de uma comissão permanente de combate ao uso e tráfico

de drogas.  Parabéns a V.  Exa.  por  abordar  um assunto  de tamanha importância.

Creio que esta Casa pode ser  parceira do governo de Minas, do governo federal

nesses programas que V. Exa. expôs e fazer com que eles tenham, de fato, eficiência

com resultados práticos. E resultado prático significa tirar desse inferno das drogas

aqueles que, infelizmente, foram laçados por elas e reinseri-los na sociedade, dando-

lhes vida digna e também dignidade a suas famílias. Muito obrigado.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Estamos

sabendo sobre essa comissão e queremos, é claro, participar também efetivamente

dos seus trabalhos para vermos como esta Casa pode ajudar o governo do Estado

nesse combate tão difícil que teremos.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Tadeu Martins Leite, quero

aparteá-lo neste momento parabenizando-o, em primeiro lugar, por tratar de tema tão

importante  nesta  Casa.  Não  é  um  tema  que  foge  à  realidade  que  sofre  hoje  a

sociedade.  Sabemos que temos  muitos  outros  temas,  como a  reforma política,  a

reforma tributária e outros, mas esse é o câncer da nossa sociedade. Hoje vemos o

alastramento do “crack”, que cada vez mais está se interiorizando nos Municípios. As
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políticas públicas hoje propostas, tanto pelo governo de Minas, por meio do Aliança

pela Vida, quanto pelas parcerias com as ONGs, farão um trabalho bem na ponta, e

acredito que elas darão resultados eficientes e eficazes, em médio e longo prazos.

Até então, estamos vendo a impotência que existe hoje, principalmente da Polícia

Militar e da Polícia Civil, diante de tão grave problema.

Estava em uma reunião com os Defensores Públicos de Minas, e eles me diziam:

“Rosângela, 99% dos casos de crime e violência estão relacionados ao 'crack'”. Por aí

vemos  o  gravíssimo problema que  existe  hoje.  As  pessoas  e,  principalmente,  os

jovens estão vulneráveis na sociedade. Realmente, isso tem impacto na saúde, na

segurança  pública  e  na  educação,  e  deveriam  fazer  um  trabalho  preventivo  na

sociedade. Estamos vendo esse alastramento com tanta rapidez desse gravíssimo

problema, que é importante, pois atinge diretamente a todos. Agora mesmo tenho

uma  reunião  com  o  Sr.  Cloves  Benevides,  Subsecretário  Antidrogas,  para  tratar

justamente desse assunto no Estado de Minas Gerais. Parabéns.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Obrigado,  Deputada  Rosângela  Reis.  A

Deputada falou sobre o programa Aliança pela Vida, e hoje vim aqui justamente para

chamar a atenção dos governos do Estado e federal. Estou aqui, por exemplo, com

uma reportagem: “Minas lança plano contra uso, produção e tráfico de drogas”. Vinte

Municípios foram identificados como prioritários; infelizmente, não existe nenhum na

região do Jequitinhonha e do Norte de Minas, a que mais precisa.

O Deputado Carlin  Moura (em aparte)  - Ilustre Deputado Tadeu Martins Leite,  o

pronunciamento de V. Exa. é de fundamental importância. Temos a questão do uso

indevido de drogas, este mal do milênio, este mal da contemporaneidade, a explosão

do consumo do “crack”, esta droga que hoje afeta todas as comunidades, desde os

grandes  centros  até  o  interior  de  Minas.  Sobre esse tema também  me preocupo

muito, Deputado Tadeu Martins Leite. Em Contagem temos conversado muito sobre

isso, porque o consumo do “crack” e das drogas e o seu tráfico são os principais

responsáveis  pelo  assassinato  e  martírio  de  jovens  adolescentes.  Então,  neste

momento  são  imprescindíveis  e  importantíssimos  todos  os  esforços  de  todos  os

Poderes constituídos para enfrentar o problema de frente. Não podemos ter medo de

enfrentar essa questão, e falo isso para desde os que têm um problema em casa com
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familiares até os que têm um vizinho, um conhecido. Nesta hora é fundamental haver

ações concretas.

Quero  parabenizar  a  Casa,  a  Assembleia  Legislativa  no  nosso  Caravana  da

Cidadania deste ano, um programa de incentivo aos jovens de 16 a 18 anos para

tirarem o título de eleitor. O tema das palestras e das discussões nas escolas tem

sido a questão do combate ao uso de drogas.

Quero também, Deputado Tadeu Martins Leite, dizer às pessoas que precisam de

ajuda e de orientação que o programa SOS Drogas, do governo do Estado, tem o

número 155 disponibilizado, uma ligação gratuita. A pessoa liga 155, digita a opção 1

e cai na Central de Atendimento do SOS Drogas, que fará orientações e indicará

onde procurar ajuda no SUS, nos polos de atendimento regionais.

V. Exa. está de parabéns. Essa é uma guerra que todos nós temos que enfrentar de

frente para salvar a nossa juventude e ter uma qualidade de vida melhor para nossos

jovens e nossa população. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Continuando

a minha fala, na verdade, isso está me preocupando cada vez mais. Além das drogas

e do “crack” estarem afetando diretamente e há muito tempo a juventude, o que é um

problema grave, vi domingo esta reportagem do “Estado de Minas” com o título “Idoso

na rota do vício”. Agora, meus queridos amigos, telespectadores da TV Assembleia,

para  piorar,  além  dos  jovens,  os  idosos,  pelo  abandono  da  família,  começaram

também a entrar no mundo do “crack”, acabando com o patrimônio que ajuntaram a

vida inteira, pois eles já têm renda e aposentadoria. Então, o problema virou um caso

sério e complicado. Nós, parlamentares, sociedade civil, governo do Estado, governo

federal e órgãos competentes, temos de nos juntar para tomar uma atitude nesse

sentido.

Tenho  um  projeto  de  lei  tramitando  na  Casa  sobre  clínica  de  reabilitação  em

hospitais  conveniados  com  o  Estado,  para  leitos  específicos  para  tratamento

emergencial do usuário do “crack”, que hoje é um problema. Temos que colocar a

mão na consciência e trabalhar em cima disso.

Então,  meu  pronunciamento  hoje  era  realmente  para  alertar  os  nossos

companheiros  Deputados  e  os  governos sobre  esse problema pelo  qual  estamos
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passando hoje. Claro que temos que trabalhar.  Não é possível  que devamos nos

esquecer  do  Jequitinhonha,  do  Norte  de  Minas,  que  já  foi  tão  esquecido

historicamente, também na hora em que mais precisa, na questão do tratamento do

“crack”.

Antes de finalizar, mudando um pouco o tema – sei que ainda tenho 40 segundos

para falar -, queria compartilhar com os colegas Deputados uma denúncia que recebi

na semana passada, da cidade de Urucuia. É uma situação que, se não fosse trágica,

alguns poderiam até achar que era mentira. Recebi uma denúncia de que o mesmo

caminhão contratado pela Prefeitura de Urucuia para fornecer água potável para as

escolas municipais está drenando fossas e esgoto na mesma cidade. Essa é uma

denúncia para a qual já pedi explicações, e já estou tomando as providências para

apurá-la. Entrei com um pedido na Comissão de Saúde para apurar a situação. Quem

quiser ter mais conhecimento sobre esse caso, é só digitar no You Tube “caminhão-

pipa de Urucuia”,  e verão vídeos com depoimentos de pessoas das comunidades

falando que o mesmo caminhão que leva água potável está drenando fossas e esgoto

na mesma cidade. Fico preocupado de isso acontecer em Urucuia, no Noroeste de

Minas.

No mais, Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade, e vamos à luta. Se não

tomarmos um posicionamento sobre a questão do “crack”, tenho medo do futuro de

Minas Gerais e do nosso Brasil. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Boa tarde  a  todos  e  a  todas.  Quero  aproveitar  este

momento  para reafirmar  a nossa campanha Minha Cidade Tem Procon e pedir  a

todos os colegas Deputados e Deputadas que nos ajudem a fazer com que Minas

Gerais seja o Estado que mais tenha Procons. Dos 853 Municípios de Minas, hoje

apenas 112 os estão organizando e talvez, em breve, 120. Os restantes estão todos

descobertos.  Há muitos  que ainda nem são bem-estruturados.  A população sofre

porque  não tem a quem recorrer  quando compra um  plano  de  saúde que só se

preocupa com a venda desse produto. Quando a pessoa precisa de atendimento, o

plano não quer atendê-la. Deputado Tenente Lúcio, quando compra um produto ou
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uma roupa com defeito, a pessoa não tem como resolver o problema, pois não há um

Procon  na  cidade  para  ajudar.  Às  vezes,  Deputado  Elismar  Prado,  as  pessoas

precisam andar enormes distâncias para... Por exemplo, em Onça de Pitangui o sinal

é uma porcaria, mas permitem a publicidade para a venda dos aparelhos. Estamos

vivendo  num  sistema  que  realmente  cria  necessidades.  Na  verdade,  isso  não

funciona.

Deputado Carlin Moura, queria até ser solidário com V. Exa. Ontem à noite estive

em Contagem, sua cidade. Se sairmos do corredor da Avenida João César, vemos

que  há  só  buracos.  É  preciso  dar  um  jeito  naquilo  lá.  Há  só  maquiagem,  e  a

população não merece isso. A Prefeita é uma mulher. Gostamos muito de estar bem

maquiadas, mas não é necessário maquiar a cidade tanto assim. Há buracos por

todos os lados. Retiraram em janeiro a empresa de lixo, que era da cidade, e, de

repente, puseram uma outra paulista, que aliás até ganhou a licitação. No entanto, a

cidade  está  suja,  com  o  lixo  causando  problemas  seriíssimos  para  a  saúde  da

população, já que não está sendo recolhido regularmente. O povo está só sofrendo.

Ainda bem que lá existe um Procon que possui uma equipe boa.

Portanto,  nesta  campanha  Minha  Cidade  Tem  Procon,  é  preciso  que  haja

contribuintes  e  uma  população  que  tenham  a  quem  recorrer,  população  com

problemas gravíssimos que não tem a quem recorrer. Estou alertando. Lancei essa

campanha no ano passado. Deputado Rogério Correia, enviamos correspondência e

uma cartilha a todos os Prefeitos para que organizassem uma estrutura mínima a fim

de que na cidade haja um Procon. Espero que o povo, que tanto sofre, tenha a quem

recorrer.

Deputado Rogério Correia, recebi hoje uma denúncia de Contagem dizendo que há

merenda  escolar  sendo  perdida.  Agora  há  pouco  o  Sind-UTE  ligou  para  o  meu

gabinete. Eu disse que até conversaria com V. Exa., que é muito combativo na área

da educação em defesa dos professores. Com V. Exa. cerraremos fileira para irmos

ao Ministério Público. Como se não bastasse, há o problema da merenda, tal como

daquela vez em que denunciei ao Ministério Público. Compram porque o cardápio

está dizendo que há arroz e feijão, mas, de repente, em determinados dias o que

existe é um mingau,  quase sempre mingau ruim.  Agora, estão deixando perder  a
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merenda. Ninguém merece isso.

Quero que o Deputado Rogério  Correia  vá até lá  comigo para  defendermos as

professoras e os professores de Contagem. Além disso, que todos os Municípios do

Estado  de  Minas  Gerais  tenham  Procons.  Em  Uberlândia  fui  Superintendente  do

Procon. Temos um órgão combativo, com bravos funcionários, mas percebemos que

o restante do Estado não tem.

Então, Deputado Rogério Correia, peço-lhe ajuda. Hoje conversei com o Marcelo

Barbosa.  O  Procon  Assembleia  está  nos  ajudando  a  organizar  os  Procons.  As

cidades  estão  nos  ligando.  Há  uma  cartilha.  Quando  entramos  na  página  da

Assembleia,  há o Procon Assembleia.  Já há lá  uma cartilha disponível  ensinando

como montar um Procon, mostrando se o Procon é pela Prefeitura ou pela Câmara

Municipal. Isso é muito importante.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputada Liza Prado, é um aparte breve.

Já tive oportunidade de parabenizá-la por essa sua atitude de divulgar para todo o

interior de Minas Gerais os nossos Procons, que são muito úteis na Capital de Belo

Horizonte e nas cidades-polos. V. Exa. tem razão. É necessário que os Procons se

implantem por todo o interior do Estado.

Se há algo em que precisamos avançar, é exatamente em relação ao direito do

consumidor.  Esse  trabalho  que  a  Deputada  está  propondo,  que  diz  respeito  à

expansão dos Procons, é muito útil.  Sem sombra de dúvida,  será uma marca no

mandato  de  V.  Exa.  Estamos  à  disposição  para  ajudar  a  Deputada  no  que  for

possível.

Aqui na Assembleia, também já prestei solidariedade a V. Exa., que faz um trabalho

tão bom nas comissões, mas agora está mais cerceada. Sentimos sua falta hoje na

Comissão de Assuntos Municipais.  V. Exa. nos ajudou tanto, fizemos inspeção na

rede e fiação da Cemig.

A Deputada Liza Prado* - Também em Bandeira do Sul e Manga.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Exatamente.  A  Deputada  é  muito

atuante, ajudou-nos na educação.

A Deputada Liza Prado* - Conseguimos reduzir, em Além Paraíba, as cobranças

abusivas da Copasa, que a Vereadora Simone nos solicitou. O Diretor foi acessível, e



1227
____________________________________________________________________________

isso foi muito importante.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - A atuação da Deputada foi sempre, no

que diz respeito ao governo, de não fechar os olhos, Deputado Carlin Moura, para o

que acontece.

A Deputada Liza Prado* - Se estiver errado, seja certo ou errado, não importa de

qual partido é o Prefeito.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Isso  não  significa  fazer  oposição.

Perceber  uma realidade e  atuar  sobre  ela  é  obrigação nossa.  O  ruim é  ver  algo

errado e dizer: é do governo, então esconde. Assim, não. Assim você não ajuda o

governo.  Às  vezes,  o  Deputado  Antônio  Júlio  é  criticado.  Sempre  ele  vem  ao

microfone e diz: “estou avisando ao governo”. Mas, às vezes, debocham do Deputado

Antônio Júlio, dizendo que ele não está avisando nada, que está fazendo oposição. A

Deputada  Liza  Prado  também  tem  essa  característica.  Mas  parece  que,  nesta

Assembleia Legislativa, está em voga agora a marcação cerrada contra a Oposição.

Então os Deputados da Situação, que marcam a Oposição para não permitirem que

as coisas sejam investigadas e propostas outras  soluções, não têm, por parte da

base  do  governo,  a  mesma  acolhida.  Por  vezes,  são  substituídos,  como  foi  a

Deputada, injustamente em uma comissão. Mais uma vez, quero ser solidário com V.

Exa. e nos colocarmos à disposição.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Agradeço-lhe,  Deputado  Rogério.  V.  Exa.  é  um

companheiro. Pode ter  certeza de que continuarei trabalhando na comissão. Pode

contar comigo o tempo todo, com o meu apoio, empenho e força, para defender a

população mineira.

O Deputado João Leite (em aparte)* Obrigado, Deputada Liza Prado, que sempre

está tão atenta,  preocupada com as questões que afligem a população de Minas

Gerais, abordando situações graves, especialmente em vários Municípios. Agora V.

Exa. está tratando de Contagem. Ontem, tive a oportunidade de lamentar a questão

da alimentação escolar de crianças, que V.  Exa. conhece tão bem. Muitas vezes,

esse é o único alimento que essas crianças têm. Denúncia de Contagem, Varginha e

Campanha, todas são cidades governadas pelo PT.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  sabe  que,  na  Escola
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Municipal Domingos José Diniz Costa, do Bairro Belém, a merenda foi congelada. Às

16 horas, haverá uma reunião, para discutir esse assunto. Isso é um absurdo. O Sind-

UTE  de  Contagem  denunciou  a  merenda  estragada  em  escolas  municipais.  Há

denúncia também em relação às escolas D. Cordelina da Silveira Matos, Prefeito Luiz

da  Cunha,  Cel.  Antônio  Augusto  e  Walter  Lopes,  nos  Bairros  Belém,  Alvorada  e

Bernardo Monteiro.  Como se não bastassem as dificuldades do nosso povo,  que

sofre  tanto.  Caxambu  está  com  um  problema  gravíssimo,  está  necessitando  de

educação profissionalizante. Mas tenho certeza de que resolveremos essa questão,

porque a Secretária Ana Lúcia Gazzola vai nos atender. Marquei uma reunião com

ela. É preciso liberar equipamentos para a educação profissionalizante. Já está tudo

arrumado, faltando apenas a instrumentalização para ajudar os alunos.

Gostaria de lembrar que hoje é o Dia Nacional dos Portadores da Síndrome de

Down. Há problemas gravíssimos na Apae de Caxambu e por aí afora. O Fernando

do jornal de Caxambu está presente. Muito obrigado pela presença. Como se não

bastasse tudo isso, vemos escolas perdendo merenda. Não podemos permitir que o

dinheiro público vá para o ralo, não é Deputado João Leite?

O Deputado João Leite (em aparte)* - É isso mesmo. V. Exa. está sempre muito

atenta.  Creio  que,  com  essa  decisão,  V.  Exa.  vai  ficar  até  mais  livre  para  esse

trabalho, independentemente de seus encaminhamentos. Hoje mesmo, na Comissão

de  Assuntos  Municipais,  onde  V.  Exa.  trabalhou  tanto,  o  seu  requerimento  foi

aprovado, dado o respeito que a base do governo tem pelo seu trabalho.

Deputada Liza, a verdade é que, na Assembleia Legislativa, há pessoas que não

conseguem conviver com o que o povo de Minas Gerais escolheu, que é essa base,

da  qual  V.  Exa.  e  vários  partidos  fazem  parte.  O  povo  nos  escolheu  para  que

governássemos Minas Gerais. Em outro momento, o meu partido não foi escolhido.

Fiquei na Oposição por quatro anos, mas não quis dar golpe. No entanto, muitos não

aceitam; não são democratas; tentam desestabilizar o governo o tempo inteiro.

Quero agradecer a V. Exa., que tem sido uma companheira leal, pois o nosso papel

aqui  é  dar  estabilidade  ao  governo  escolhido  pelo  povo  de  Minas  Gerais.  Não

permitiremos que esse governo seja desestabilizado por aqueles que não aceitam o

resultado democrático das urnas.
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Parabéns. Apoiamos V. Exa. e o seu trabalho em favor das crianças e da população

de Minas Gerais.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Agradeço,  Deputado  João  Leite,  e  peço  que

intensifiquemos essa campanha.

A minha  cidade  tem  Procon,  que  faz  com  que  tenhamos  consumidores  mais

conscientes.

Temos problemas gravíssimos na saúde. Deputado João Leite, percebemos, pela

primeira vez, que mais da metade da população de Belo Horizonte - de acordo com

uma pesquisa realizada pelo jornal “Estado de Minas” -, 54%, que significam mais de

2,4 milhões de habitantes, são usuários de planos de saúde. Mas, na verdade, há

dificuldades, porque os planos de saúde estão como o SUS.

Então os problemas são seriíssimos, e as pessoas não têm um órgão de defesa do

consumidor para buscar apoio. É muito difícil. Então essa campanha, “Minha cidade

tem  Procon”,  tem  o  apoio  da  Assembleia,  de  todas  as  Deputadas  e  Deputados,

Mourão e Glaycon. Isso ajuda bastante, Tolentino.

Eu conversava,  outro dia,  com o Deputado Hélio  e com o Deputado Mourão,  e

percebíamos que essa discussão é muito importante porque, na verdade, sabemos

que a população não tem a quem recorrer e que esses planos de saúde precisam

respeitar seu povo.

O  Presidente  Dinis  ontem,  juntamente  com  a  Comissão  de  Saúde  e  vários

Deputados, participou de uma reunião. Vamos intensificar e discutir. Aliás, Deputado

João Leite, o Toninho Pinheiro, Deputado Federal muito atuante nessa área, irmão do

Dinis, diz que o dinheiro do povo que falta na saúde está 58% no governo federal,

que investe apenas 7% na saúde; 26% nos governos estaduais, porque a lei manda

investir 12% na saúde; e 16% nas Prefeituras, que investem de 15% a 35% na saúde.

Em Uberlândia, estamos com um Hospital Municipal. Houve parceria do Estado, mas

sabemos que ainda é insuficiente. Não cobrimos hoje nem 30% da saúde da família.

Temos de trabalhar na prevenção, Deputado Jayro e Deputado Carlin, para que não

tenhamos  de  investir  depois  para  tratar  a  doença.  É  preciso  trabalhar  de  forma

preventiva, Sargento Rodrigues. É de forma preventiva que trabalhamos. O Tadeu

tem experiência,  com seu pai  Prefeito,  e sabe da dificuldade.  Os Municípios  não
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aguentam; eles  investem 25%, 30%. Então a doença e  a morte sem assistência,

como  diz  o  Toninho  Pinheiro,  são  um  desrespeito,  um  pecado.  Que  Deus  dê

sabedoria para que todos os governantes invistam com mais honestidade na saúde.

O Brasil é a 6ª economia do Planeta, mas os investimentos na saúde são 40% abaixo

da média internacional. Outras 192 nações foram avaliadas, e o Brasil ocupa a 151ª

posição em investimentos na saúde; é o índice da OMS.

Confiram  mais  dados  para  a  reflexão  de  vocês.  Ouçam.  O  Toninho  apoia  a

Presidenta Dilma, assim como eu, mas o governo federal, que é rico, tem obrigação

de investir mais na saúde. Os Municípios não aguentam. Os Estados e os Municípios

estão falidos. Então, Ivair, que sabe e conhece bastante a dificuldade do nosso povo,

é preciso ter  Procon na nossa cidade,  mais investimentos, mais recursos para os

Municípios.

Estamos debatendo isso na Assembleia para discutirmos a dificuldade do nosso

povo.  Quero  aproveitar  para  parabenizar  o  corpo  técnico  daqui.  As  comissões

temáticas estão realizando um belíssimo trabalho, mas é preciso que esta Casa nos

ajude para que possamos nos organizar, de forma efetiva, e conhecer a situação do

nosso povo.

Temos problemas graves na saúde. A violência contra a mulher é um gravíssimo

problema de saúde pública, e não podemos permitir que as nossas delegacias fiquem

desestruturadas. O problema de saúde tem tudo a ver com a questão da violência

também. O nosso povo fica irritado,  muitas  pessoas têm que responder  processo

porque perdem a paciência ao ver o filho morrer e acabam quebrando tudo.  Não

defendemos  isso  de  forma  nenhuma,  mas  entendemos  o  sentimento  da  família

desesperada, de quem tem o filho nos braços e não consegue atendimento médico.

Precisamos ter caminhos. Vejam se tem condições esta manchete do jornal “Estado

de Minas”: “Planos de saúde viram o novo SUS”. Nem quem tem plano de saúde e

paga a vida inteira é bem atendido. Os planos de saúde só querem o filé. A pessoa

contribui a vida inteira, mas, quando passa dos 50 anos e começa a ficar doente,

começam  a  negar  atendimento  e  não  querem  fazer  a  cirurgia,  e  ainda  querem

aumentar  o  preço  do  plano.  Isso  é  discriminação,  e  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor não permite isso.
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O Deputado Delvito Alves (em aparte) – Gostaria de dar uma pequena explicação a

respeito da denúncia feita pelo Deputado Tadeu Martins Leite de que em Urucuia o

mesmo caminhão destinado a fazer a limpeza de esgotos estaria levando água às

escolas municipais. Sou majoritário naquela cidade e não podemos acreditar nisso.

Falei com o Prefeito Municipal há pouco, e é uma grande inverdade essa matéria que

está sendo veiculada na internet.  Jamais  um Prefeito  com responsabilidade agiria

dessa forma,  principalmente  em uma cidade que experimenta  uma administração

diferente  e  moderna.  Tranquilizo  a  população  de  Urucuia  e  do  Estado  de  Minas

Gerais,  pois  isso  não  está  acontecendo.  Temos  que  alertar  a  respeito  dessas

situações, porque já é ano eleitoral, e nós, parlamentares, devemos tomar cuidado

com o que pode acontecer  de  agora  em diante.  Digo à  população de Urucuia  e

mineira, aos parlamentares desta Casa e à Presidência da Mesa que isso não existe

lá. O Prefeito já formulou suas defesas, já foi à rádio e deu explicações à população.

Portanto, quero deixar bem claro ao Deputado Tadeu Martins Leite que isso não é

verdade. Essas denúncias precisam ser mais fundamentadas e é preciso ter mais

equilíbrio e serenidade ao fazer esse tipo de acusação. Obrigado.

A Deputada Liza Prado* – Obrigada, Deputado Delvito Alves e Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas, imprensa, funcionários

da Casa, público que nos assiste das galerias e pela nossa querida TV Assembleia.

Na semana passada, no dia 15 de março, relembramos mais uma vez o fechamento

da MinasCaixa, há 21 anos. Era uma instituição que, além de ser banco do Estado,

era para nós, mineiros, uma referência para o desenvolvimento nos Municípios onde

tinha  uma  agência,  graças  às  suas  ações  sociais  e  à  qualidade  dos  serviços

prestados pelos  seus dedicados e competentes funcionários.  Foi  um momento de

triste  recordação,  que  pegou  todos  de  surpresa,  visto  que  produzia  excelentes

trabalhos  bancários  para  todos  os  seus  clientes.  Hoje  resta  à  ex-MinasCaixa  um

grupo de devotados funcionários, que contribuíram, à época, e ainda nos nossos dias,

nas várias instituições para as quais foram deslocados, alocados ou remanejados.

Eram mais de 400 agências espalhadas em muitas das nossas cidades.
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Os  funcionários  da  então  MinasCaixa  também  fundaram  e  administraram  a

PreviCaixa, que era seu instituto de previdência e assistência médica e odontológica,

conhecido por todos como uma instituição sólida e compromissada com o bem-estar

social da família MinasCaixa. A PreviCaixa era o orgulho dos funcionários e, com o

fechamento  da  MinasCaixa,  foi  transferida  para  um  grupo  gestor,  passando  a

denominar-se  PreviMinas.  Com  o  passar  do  tempo,  os  funcionários  da  ex-

MinasCaixa,  hoje  servidores  do  Estado,  perderam  suas  referências  dentro  da

PreviMinas e estão pagando um preço muito alto para continuar como beneficiários

de um plano de saúde construído e constituído por eles próprios.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Meu  caro  Deputado  Doutor  Viana,

gostaria de lhe pedir desculpas por interromper seu discurso, no qual V. Exa. mostra

um histórico do que ocorreu com a MinasCaixa há alguns anos. Sr. Presidente Jayro

Lessa, eu gostaria de deixar registrado que, na tarde de ontem, o Sr. Fernando Coura

foi eleito Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram. É mais um mineiro a

ocupar um dos mais altos postos dos órgãos brasileiros, e tenho certeza de que ele

fará um belo trabalho à frente do Ibram. Peço licença ao Deputado Doutor Viana para

discorrer  sobre  outro  assunto,  mas  serei  breve  em  minhas  palavras.  Não  tenho

procuração, mas gostaria de fazer uma defesa ao Deputado Tadeu Leite, que trouxe a

esta Casa uma denúncia que chegou às suas mãos sobre algo que vem ocorrendo no

Município de Urucuia. Tenho certeza de que todas as denúncias - e ontem apresentei

uma sugestão ao Deputado Rogério Correia na Comissão de Administração Pública,

quando foi rejeitado um requerimento dele. Por sugestão do Líder Mourão, eu disse

ao Deputado Rogério Correia que deveriam ser solicitadas informações ao governo

do Estado e, caso elas não fossem satisfatórias, depois poderíamos realizar  uma

audiência. O Deputado Tadeu Leite recebeu uma série de denúncias que estão na

internet. Hoje a internet pode nos alimentar de algumas informações, sobretudo os

que vivem naquela cidade, acerca de situações que vem ocorrendo lá. Portanto, o

Deputado Tadeu veio aqui apenas para expor a situação. Tenho certeza de que ele

não  tem  qualquer  interesse  eleitoral,  está  apenas  preocupado  em  defender  os

interesses dos que vivem no Estado de Minas Gerais. Até porque todos nós, que aqui

estamos, fomos eleitos pelos mineiros. Quero solidarizar-me com o Deputado Tadeu
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Leite e, mais que isso, quero parabenizar V. Exa., Deputado Doutor Viana, pelo seu

discurso,  pois  V.  Exa.  tão bem defende e  trabalha  em prol  dos  ex-servidores  da

MinasCaixa, sobretudo daqueles que ajudam a construir e a fazer uma Minas Gerais

cada vez melhor.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre Deputado Gustavo Corrêa,

nosso  Líder.  Antes  de  continuar  meu  pronunciamento,  quero  manifestar  a  minha

alegria e o meu regozijo pela assunção do Sr.  José Fernando Coura ao cargo de

Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -, com sede em Brasília. À

frente desse órgão, ele saberá criar condições sólidas para a mineração e para o

desenvolvimento, sem agredir ou prejudicar exageradamente o meio ambiente.

Então, desejo muito êxito e sucesso ao nosso amigo, o competente José Fernando

Coura, que, tão bem e por tantos anos, vem dirigindo o Sindicato da Indústria de

Extração Mineral - Sindiextra - no nosso Estado. Agora ele galgou, por meio de um

processo seletivo,  o posto  de  Presidente  do Ibram Nacional.  Muito  sucesso!  Que

Deus o ilumine nessa nova trajetória, que, com certeza, será coroada de sucesso

para toda a mineração não só de Minas Gerais, mas de todo o País.

Sr. Presidente, quero ainda manifestar que a Previcaixa, hoje Previmininas, era o

orgulho dos funcionários da ex-MinasCaixa. Infelizmente, na sua direção, não tem

ninguém  da  MinasCaixa.  Os  funcionários  da  ex-MinasCaixa  ficaram  alijados,

afastados da administração da Previminas.  Isso não é o ideal.  Deveria  ter  algum

representante, uma vez que foram eles os fundadores, construtores, criadores, há

muitos  anos,  desse  plano  de  saúde,  repito,  chamado  à  época  de  Previminas.

Infelizmente  ainda  existem  funcionários  da  ex-MinasCaixa  imbuídos  de  profunda

tristeza,  tendo  em  vista  diversos  fatos  até  hoje  não  resolvidos,  tais  como  as

pendências com a própria Previminas, que já citei, a Sobenca, o Clube Minas Gerais -

antigo Clube MinasCaixa - e outros.

Ocorreu então a absorção dos funcionários da ex- MinasCaixa pelo Estado,  por

meio da Lei  nº  10.470,  de 1991.  Esta lei  determinou que os funcionários  fossem

absorvidos pelo Estado, recebendo o mesmo vencimento que recebiam na instituição

MinasCaixa à época, mas não determinou os locais de lotação desses servidores,

haja vista que muitos foram conduzidos para cargos extremamente inferiores aos que
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exerciam, principalmente os que residiam no interior, privando-os do exercício de sua

capacidade  profissional,  o  que  causou  descrédito  pessoal  e  a  perda  de

representatividade junto às comunidades.

O tempo foi passando, e o mesmo governo que determinou legalmente a absorção

sem perdas de direitos e com vencimentos integrais, retirou grande parte de seus

salários e da remuneração dos ex-funcionários da MinasCaixa, já então funcionários

do Estado.  Isso ocorreu  por  meio  da  chamada malfadada vantagem pessoal  dos

funcionários, que representava, para muitos, o maior valor de sua remuneração. E

não  era  vantagem,  era  remuneração  como  é  até  hoje.  Esses  servidores,  já

desanimados e amargurados, perderam mais uma vez, sendo foco de humilhação

pública. Muitos caíram em forte depressão. Sabemos de casos de suicídio, enfim,

muitos perderam a vida. Triste memória! Tal situação durou cerca de seis anos, de

1994 até 2000, quando, nesta Assembleia Legislativa, aprovamos uma lei de minha

autoria, com a participação e a votação dos companheiros Deputados e Deputadas

desta Casa,  depois de anos de trabalho e esforço junto aos ex-funcionários  e ao

governo estadual. Na época, o Governador era o nosso saudoso Itamar Franco. Essa

lei  resgatou a vantagem pessoal  e, com ela,  mais  do que o valor  pecuniário,  um

pouco da dignidade e da honradez de uma categoria de servidores, trabalhadores

abnegados da extinta MinasCaixa, instituição que nunca deveria ter sido fechada ou

destruída.

Atendendo  outra  solicitação  deste  Deputado,  o  Governador  Antonio  Anastasia

enviou a esta Casa projeto de lei para recuperar o percentual de 10% que havia sido

dado em maio de 2010 aos funcionários do Estado, mas que não ocorreu sobre a

vantagem pessoal dos ex-funcionários da MinasCaixa. Posteriormente, o Governador

reconheceu a necessidade e fez uma correção mandando outro projeto, através da

Seplag - agradeço à Secretária Renata Vilhena e a sua equipe -, que se transformou

na  Lei  nº  19.973,  de  27/12/2011,  concedendo  reajuste  de  5% aos  servidores  do

Executivo a partir de outubro de 2011, mais 5% a partir de abril de 2012, já corrigida a

vantagem pessoal. Assim, os funcionários da ex- MinasCaixa não ficarão de fora.

O Governador Antonio Anastasia acompanha há muito tempo a minha luta e a luta

dos  servidores da  extinta  MinasCaixa,  desde quando era  Secretário  de  Estado e
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quando iniciou  a  sua carreira  de  advogado,  pois  antes  de  estar  no  setor  público

defendeu  esses  servidores.  Na  ocasião,  tivemos  a  oportunidade  de  discutir  essa

situação e esperamos, Sr. Governador e Sra. Secretária Renata Vilhena e equipe,

que reconheçam definitivamente que vantagem pessoal é salário, é remuneração, e

acatem, através de projeto de lei de nossa autoria, a mudança de vantagem pessoal

para parcela remuneratória complementar. Ainda tenho esperança de conseguir isso

através do projeto que está nesta Casa desde o ano passado.

Aproveito  também  esta  oportunidade  para  reerguer  e  convocar  o  estímulo  e  o

orgulho  dos  funcionários  da  ex-MinasCaixa  que  fizeram  parte  da  fundação  da

Previminas, do Clube Minas Gerais e da Sobenca, sugerindo que vocês continuem

participando ativamente daquilo com que contribuíram para se tornar uma realidade.

Estamos chamando-os para que compareçam às reuniões da Associação dos ex-

Servidores da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e busquem informações

sobre seus direitos. Reafirmo-lhes, nobres colegas, que continuarei na luta em defesa

dos ex-funcionários da MinasCaixa e falarei todo ano no mês de março, para que

fatos deprimentes como esse não mais aconteçam no nosso Estado. Uma instituição

financeira  como  a  ex-MinasCaixa,  a  ex-Nossa  Caixa,  a  ex-Caixa  de  todos  os

mineiros, que era de muitos e foi  despedaçada por  poucos, perdurará sempre no

coração  dos  mineiros  e,  em  especial,  nos  corações  dos  seus  servidores,  que

constituem ainda a grande família MinasCaixa, da qual eu hoje, por adoção, participo

com grande honra e permanente empenho em sua defesa. Eram essas as minhas

considerações na tarde de hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, tratarei de um tema muito

relevante para o Estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Sr. Presidente, ontem

aprovamos  um requerimento na  Comissão de Segurança Pública  com o  seguinte

teor: debater, juntamente com outros Estados, o tráfico de drogas e o contrabando de

armas, bem como seus desdobramentos e consequências para a sociedade. Esse

requerimento  nasceu  de  uma  iniciativa  do  Deputado  João  Leite,  Presidente  da
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Comissão, em buscar parceria de outras Comissões dos Estados de São Paulo, Rio

de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e também da Comissão de Segurança

Pública  de  Minas  Gerais.  No  primeiro  momento,  a  ideia  é  que  a  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais possa sediar esse encontro, em que teremos a

oportunidade de debater  com outros  Estados -  com as Comissões  de Segurança

Pública e as comissões permanentes de outros Estados - a questão do tráfico de

drogas e contrabando de armas em nosso país. O motivo que nos levou a ter essa

iniciativa foi pelo simples fato de que o contrabando de armas e o tráfico de drogas

têm um desdobramento perverso nos Estados e Municípios.  Diria  de forma muito

segura e tranquila  que atualmente esse tráfico de drogas é responsável  por,  pelo

menos, 20% dos condenados por tráfico de drogas, que estão ocupando as cadeias

públicas, as penitenciárias e presídios do Estado de Minas Gerais.

O que acontece em nosso Estado é apenas uma amostra do que temos em todo o

País. Portanto, estou colocando em números muito seguros, que correspondem a

20% de toda a população carcerária. Chegamos a esse número porque, em 2006,

tivemos a oportunidade de proferir uma palestra sobre tráfico de drogas e impacto

social na Universidade de Passos e, durante essa preparação, buscamos os dados

da  população  carcerária  que  havia  sido  condenada  por  tráfico  de  drogas  na

Subsecretaria de Administração Prisional com o Dr. Genílson Zeferino. Porém, ontem,

na Comissão de Segurança Pública,  disse ao Deputado João Leite que esse era

apenas o tema central desses crimes que são tragados, porque o tráfico de drogas

funciona como centro gravitacional para que os demais crimes possam acontecer e,

assim, lotarem as nossas penitenciárias e presídios da seguinte forma: o rapaz, o

adolescente, o infrator ou o criminoso muitas vezes arromba uma residência e leva

eletroeletrônicos, televisores, DVDs, rádios, aparelhos celulares ou joias, que servirão

de troca por pedras de “crack”, papelotes de cocaína ou bucha de maconha no ponto

de  drogas.  Da  mesma forma,  Deputado  Antônio  Júlio,  um  simples  tênis  ou  uma

mochila  de marca roubados de um aluno na porta  da  escola  também servem de

moeda de troca no ponto de tráfico. Aí temos uma série de crimes que são praticados

em  nome  do  tráfico  de  drogas.  Com  eles  temos  a  formação  de  quadrilhas  que

disputam os pontos de drogas, também acabam cometendo uma série de homicídios
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e, assim, vão dizimando toda a população, especialmente a mais jovem, entre 14 e

25 anos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na última terça-feira, durante a cerimônia de posse

do novo Secretário,  Dr.  Rômulo Ferraz,  ouvi  atentamente o Governador Anastasia

dizer que a União estava completamente omissa em relação à segurança pública do

nosso país. Quero reafirmar - e confirmar - as palavras do Governador Anastasia,

dizendo  que  acompanhamos  esse  tema  há  muito  tempo.  Realmente  chegou  o

momento de não mais ficarmos calados na Comissão de Segurança Pública. Ontem

falei isso em forma de desabafo nesta comissão.

É necessário que a Assembleia de Minas e as de outros Estados levantem suas

vozes.  A competência  originária  para  o  tráfico  de  drogas  deveria  ser  da  Polícia

Federal, mas a União tem sido omissa. No mesmo ato em que eu ouvia o Governador

durante a posse do Secretário Rômulo Ferraz, conversava ao lado com o Dr. Duran,

Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais. Ele me relatava que a previsão

de efetivo da Polícia Federal hoje, no Brasil, é de 15 mil policiais federais, mas temos

apenas 11 mil. É uma lástima, Deputado João Leite, a forma com que a União vem

tratando o assunto. Disse ontem de forma veemente que a União é completamente,

absurdamente  omissa na questão da segurança pública,  porque,  a  cada quilo  de

cocaína que passa pelas fronteiras de nosso país, chegam aqui nos Municípios e nos

Estados 3kg da droga desdobrada. Imagine V. Exa. o estrago nas camadas sociais,

independentemente de qual  seja, especialmente nas mais desvalidas do ponto de

vista financeiro. É preciso uma política pública mais permanente para que se evite

que  essa  droga  acabe  em  uma série  de  delitos.  Portanto,  Deputado  João  Leite,

podemos afirmar, com muita tranquilidade, que chegaremos a 50%, 60% de toda a

população carcerária no Estado envolvida em crimes praticados em nome do tráfico

de drogas ou do contrabando de armas.

Concedo  aparte  ao  Deputado  João  Leite,  que  terá,  neste  momento,  um  papel

importante liderando esse processo,  a fim de fazermos uma discussão séria.  Que

Minas Gerais, mais uma vez, levante sua voz e cobre da União.

O Deputado João Leite (em aparte)* – Quem tem um papel importantíssimo é V.

Exa., que pode nos ajudar neste momento grave do Estado brasileiro, especialmente



1238
____________________________________________________________________________

de Minas  Gerais.  Orientado por  todos  da  Comissão,  temos trabalhado para  esse

fórum de Comissões de Segurança Pública, especialmente dos Estados que fazem

limite com Minas. Impressionou-me a conversa com os Presidentes das comissões.

Para o senhor ter uma ideia, uma das maiores preocupações que V. Exa. tem, e que

também é a nossa, é com Mato Grosso do Sul, que faz divisa com a Bolívia e com o

Paraguai: a Assembleia Legislativa desse Estado não tem Comissão de Segurança

Pública.

Conversei  ontem  com  o  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da

Assembleia de São Paulo, e ele me disse que eu precisava chamar o Presidente da

Comissão  do  Paraná,  porque  esse  Estado  é  o  grande  problema,  por  causa  do

Paraguai e da Tríplice Fronteira, onde, além de tráfico de drogas, há também grande

possibilidade de financiamento de atentados terroristas. Isso ocorre no Paraná, dentro

do Brasil. Olhe a situação que estamos vivendo.

Deputado  Sargento  Rodrigues,  se  é  verdade  que  o  boliviano,  ex-Deputado  na

Bolívia, morto na Zona da Mata mineira com sua esposa, foi assassinado por causa

do  tráfico  internacional  de  drogas  –  e  esse  ex-Deputado  estava  vivendo

irregularmente no Brasil, tinha filho brasileiro -, olhe a fragilidade da segurança em

nossas fronteiras. Um ex-Deputado boliviano entra no Brasil, vive em nosso país, tem

filhos aqui, é morto em uma estrada na Zona da Mata mineira com sua esposa, o filho

de  2  anos  é  abandonado  em  um  ponto  de  ônibus.  Se  é  por  causa  do  tráfico

internacional de drogas, está demonstrada a nossa fragilidade na luta em relação ao

enfrentamento  ao  tráfico.  O  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  do

Paraná me disse, porque tratei com ele a questão da população carcerária, que 70%

dos  presos  de  lá  eram  provenientes  do  tráfico  de  drogas,  a  maioria  do  tráfico

internacional.

Para terminar, queria comentar este assunto com V. Exa. Ontem fiquei assustado,

pois o governo federal não conseguiu resolver a questão da bebida nos estádios. Não

transferiu  recursos  aos  Estados,  mas  transferiu  aos  Estados  a  decisão  de  poder

haver bebida nos estádios na Copa das Confederações, o ano que vem, e na Copa

do Mundo, em 2014. Além de criminosos internacionais, transferem decisões como

essas às Assembleias estaduais. O que queremos é mais competência por parte do
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governo federal.

Com  V.  Exa.  nos  liderando,  faremos  esse  trabalho  com  outros  Estados.  Muito

obrigado e parabéns, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues – Agradeço-lhe e reitero o meu compromisso para

que  V.  Exa.,  juntamente  com  os  demais  Deputados  da  Comissão  de  Segurança

Pública, possa, de imediato, formalizar o ato para criarmos nesta Casa, em conjunto

com essas Comissões, um fórum permanente da Comissão de Segurança Pública

desta Assembleia e das demais que se juntarão a nós. Certamente outras vão se

juntar a nós porque o tema é latente e preocupante.

É óbvio que temos o nosso balizador principal, Deputado João Leite, que é nada

mais  nada  menos  que  a  Constituição  da  República,  que  eu,  V.  Exa.  e  todos  os

Deputados Federais e Estaduais devemos cumprir ou, pelo menos, buscar alcançar

os objetivos programáticos nela contidos.

O art. 144 da Constituição da República diz: “A segurança pública, dever do Estado,

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I -

Polícia Federal;”. Mais adiante, em outros incisos, diz: “A Polícia Federal, instituída

por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em

carreira, destina-se a: I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou

em  detrimento  de  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades

autárquicas e  empresas públicas,  assim  como outras  infrações cuja  prática tenha

repercussão interestadual  ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se

dispuser em lei; II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,

o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos

públicos nas respectivas áreas de competência”.

Portanto, Deputado João Leite, a competência originária para combater o tráfico de

drogas e o contrabando de armas é da polícia da União, do governo federal.

Vejamos  o  desdobramento  disso.  É  óbvio  que  vamos  ouvir  vários  Deputados

membros  de  outras  comissões  para  saber  o  que  está  acontecendo  em  outros

Estados. Minas Gerais é uma amostragem muito clara disso, com o abarrotamento de

nossas prisões, porque a droga não foi estancada nas fronteiras. Em nosso país as
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fronteiras  são  como  queijo  suíço,  pois  a  União  é  completamente  omissa  nesse

aspecto.  Temos o contrabando de armas. Eu falava a V.  Exa. sobre uma matéria

publicada em 28/5/2003 pela revista “Veja”, da qual trarei uma cópia para V. Exa.,

para ter  oportunidade de fazer  essa leitura.  O articulista já  inicia  dizendo que as

autoridades  devem  compreender  uma  lição  básica:  drogas  e  armas  não  andam

separadas. Em qualquer ponto, aglomerado, favela de Belo Horizonte, do Estado do

Rio, de São Paulo, do Paraná, de Mato Grosso, do Espírito Santo em que houver o

tráfico de drogas, haverá armas. Se houver arma, haverá também o tráfico de drogas.

Assim, quero pedir a V. Exa. que se empenhe, com a máxima urgência, para que

formalizemos  o  fórum permanente  das  Comissões  de Segurança  Pública,  porque

esse tema nos  vai  demandar  diversas  audiências  não só  em Minas  Gerais,  mas

também no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, no Mato

Grosso do Sul e nos demais Estados da Federação. Esse é um tema em que Minas

Gerais, mais uma vez, vai dar o grito, cobrando da União. Não queremos apenas

políticas  mesquinhas  feitas  no  Planalto  Central,  tentando  enganar  a  população,

ludibriar a opinião pública, dizendo que ele criou o Pronasci e que está mandando

verbas para compra de coletes.

Disse ao Secretário Nacional de Segurança Pública: não precisamos de migalhas

dos Estados. V. Exa. estava presente. Queremos que a União cumpra o seu papel,

que ela venha a legislar, de forma forte, no combate a esse tipo de crime; que ela

venha a combater o crime, especialmente o tráfico de drogas e o contrabando de

armas. Isso, Deputado João Leite, acabará aumentando ainda mais a “insegurança

pública” da população, nos Estados e nos Municípios brasileiros. Queremos, então,

cobrar isso da União, que neste momento, é completamente omissa no que se refere

à área de segurança pública.

Dizemos  ao  Governador  Anastasia  que  a  Comissão  de  Segurança  Pública  da

Assembleia Legislativa de Minas fará parte dessa luta, juntamente com o governo do

Estado. Já não podemos ficar de braços cruzados, esperando que a União, que a

Presidenta da República, desconfie e assuma o seu papel, papel esse que lhe foi

destinado pela Constituição da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado  Carlin  Moura  –  Sr.  Presidente,  ilustre  Deputado Jayro  Lessa,  esta

semana,  a  nossa  caríssima Presidenta  da  República Dilma Rousseff  trouxe boas

novidades na área do esporte. A Presidenta Dilma Rousseff anuncia que a edição de

2012 do programa federal Bolsa Atleta contará com um acréscimo de 30% de atletas

atendidos.  Serão  4.253  atletas  beneficiados  por  esse  programa,  que  tem  como

objetivo, como mote incentivar a prática esportiva na juventude. O programa visa a

atender  os  atletas  em  diversas  categorias,  como  a  estudantil,  a  nacional  e  a

internacional.  São  atletas  que  têm  dificuldades  para  sua  manutenção  enquanto

atletas, mas que possuem bom desempenho esportivo e, no caso do atleta estudantil,

bom desempenho escolar.  Esse programa foi responsável  por várias medalhas de

ouro,  em  jogos  pan-americanos  e  em  diversas  competições  internacionais  de

diferentes modalidades esportivas.

Então,  o  programa  Bolsa  Atleta,  do  governo  federal,  é  fundamental  e  tem,  na

prática,  ajudado a incentivar  a juventude à prática esportiva.  Essa é a forma que

temos, a forma concreta, objetiva e prática de desviar os jovens de outros mundos,

como o das drogas, da violência e marginalidade. O esporte, além de saudável, salva

vidas e insere a pessoa na sociedade, promovendo a cidadania.

A  Presidente  Dilma  também  anunciou  uma  alteração,  que  atualiza  a

regulamentação  do  Bolsa  Atleta  federal,  porque,  até  então,  aqueles  atletas  que

tinham patrocínio privado não podiam participar do programa. Por meio de uma ampla

discussão, chegamos à seguinte conclusão: para alguns daqueles atletas que têm os

patrocínios, estes nem sempre são permanentes. Às vezes, eles variam; às vezes, o

atleta  o  tem,  mas,  em  um  determinado  período  do  ano,  não  tem.  Eles  não  são

contínuos.  Então,  fizemos  uma modificação na  resolução,  permitindo que mesmo

aqueles atletas que já tenham o patrocínio, em determinadas condições, pudessem

também  participar  do  programa.  Então,  estou  transmitindo  essa  boa  notícia

relativamente ao programa Bolsa Atleta federal.

Em  Minas,  Sr.  Presidente,  também  tivemos  a  honra  e  a  possibilidade  de

implementar, por meio de uma lei estadual, o programa Bolsa Atleta estadual, que

virou  lei  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Esse  projeto  de  nossa  autoria,  tendo  sido



1242
____________________________________________________________________________

aprovado por esta Casa, foi sancionado pelo governo do Estado.

Tivemos a sua primeira edição no ano de 2011. É um primeiro passo e um passo

importante  que  Minas  Gerais  dá.  Obviamente  começamos  em  Minas  ainda  de

maneira  modesta.  Foram  129  atletas  contemplados  na  edição  de  2011,  e  agora

estamos caminhando para a segunda edição, quando esperamos ampliar cada dia

mais a versão estadual do Bolsa Atleta mineiro, uma forma que temos para incentivar

o atleta mineiro que precisa do reforço, do investimento, do incentivo para representar

Minas Gerais nas modalidades esportivas.

Queria chamar a atenção para o fato de que há vários atletas da categoria “tae

kwon  do”  beneficiados  pelo  programa  -  inclusive  nove  deles,  atletas  mineiros,

representarão o Brasil na seleção brasileira de “tae kwon do”, na etapa no Egito. O

incentivo  do  Bolsa  Atleta  é  uma  forma  de  criarmos  os  futuros  atletas  que

representarão o Brasil nas Olimpíadas de 2016. São programas importantes - Bolsa

Atleta federal e Bolsa Atleta estadual -, que consideramos um grande avanço.

Sr. Presidente, por falar nesses dois programas, que visam justamente incentivar o

esporte, queria aqui, de público, fazer uma felicitação, pois tive a honra de, mais uma

vez, participar da nona edição, em Contagem, do Troféu Guido Fonseca. Na sua nona

edição, o Troféu Guido Fonseca tem como objetivo premiar os destaques do futebol

amador de Contagem, que tem a maior liga desportiva de futebol amador da América

Latina. Há em Contagem mais de 100 equipes de futebol amador que participam do

campeonato de futebol nas suas diversas categorias, entre elas a categoria especial,

a mais importante do futebol amador, que envolve mais de 100 times das diversas

regiões de Contagem. O Troféu Guido Fonseca é uma homenagem ao Prefeito de

Contagem do período de 1984 a 1986.  Guido Fonseca foi  um grande Prefeito de

Contagem e um grande amigo nosso, uma pessoa que está viva, com muita saúde e

disponibilidade. Ele é o pai do ex-Diretor de Futebol do Cruzeiro, Dimas Fonseca, que

foi  Vereador  em  Contagem. Na entrega do Troféu  Guido Fonseca,  segunda-feira,

tivemos a honra de ir lá receber o Dadá Maravilha, uma referência dos atleticanos, e

o Zé Carlos, que foi um grande jogador do Cruzeiro. Durante a solenidade de entrega

do troféu, houve um momento mais emocionante e marcante quando o jogador Dadá

Maravilha, Deputado João Leite, fez uma homenagem ao Zé Carlos – um do Atlético,
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outro do Cruzeiro -, dando o exemplo para a imensa garotada que ali estava de que a

rivalidade no futebol é desejável, é necessária, mas somente dentro de campo. Fora

do campo, como sempre nos ensinou o Arqueiro de Deus, Deputado João Leite, o

que  deve  prevalecer  é  o  respeito,  a  amizade,  a  cordialidade.  Então,  o  Dadá

Maravilha, ao fazer essa homenagem ao Zé Carlos, do Cruzeiro,  dá esse grande

exemplo a esses atletas.

Também tivemos  a  oportunidade de premiar  os  times campeões,  os  atletas,  os

técnicos, este ano com uma grande novidade: pela primeira vez, um time da região

de Nova Contagem, o time do Estaleiro, foi campeão da divisão especial, a primeira

classe do futebol amador de Contagem. Um time que muito orgulha Contagem e a

região de Nova Contagem. Isso simboliza que Contagem tem futebol em todas as

regiões,  no  Ressaca,  no  Nova  Contagem,  no  Eldorado,  no  Industrial,  no  Bairro

Amazonas. Esse troféu simboliza muito isso.

Nessa oportunidade de confraternização e premiação, também discutimos questões

fundamentais.  Um  dos  temas  mais  importantes  é  a  questão  da  preservação  dos

campos  de  futebol.  Hoje  os  campos  de  futebol  amador  estão  ameaçados  pela

especulação imobiliária,  pelo descaso, às vezes, do poder  público e pela falta de

documentação  das  áreas,  como,  por  exemplo,  o  estaleiro  que  fica  ao  lado  da

Penitenciária  Nelson  Hungria,  de  Nova  Contagem.  Enquanto  lá  dentro  estão  os

bandidos, cá fora está o esporte, a juventude e o pessoal de energia que faz o bem.

Precisamos cuidar  muito  bem do campo de futebol,  que é o  espaço da vida,  da

saúde, do lazer e do entretenimento.

Com muito prazer, concedo um aparte ao nosso grande Deputado Gilberto Abramo,

Bispo Gilberto.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) – Deputado Carlin Moura, fico satisfeito e

feliz em saber que V. Exa. vem abordando um assunto de suma importância para a

sociedade. Gostaria também de trazer um momento de reflexão, porque, em meio a

vários  discursos que acompanhamos ouvindo os Deputados João Leite,  Vanderlei

Miranda e outros, sobre as drogas que entram com facilidade em nosso país e a

forma como o governo vem tratando esse assunto, um trabalho que pouco vemos é o

dos  meios  de  comunicação.  O  governo  deveria  ter  um  papel  importante  nisso.
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Quando digo governo, não me refiro simplesmente ao governo local, mas também ao

governo de um modo geral, ao trabalho preventivo.

Ora, se a droga se expande, é porque estão fazendo boa propaganda. Qual está

sendo  a  prevenção?  De  que  forma,  Deputado  João  Leite,  os  governos  estão

investindo para divulgar os seus malefícios? Muitas vezes há uma briga entre um

governo e outro sobre a questão da saúde, a saúde que diz que não pode, esse e

aquele. E o trabalho de prevenção? Trabalho esse que, muitas vezes, a sociedade

civil,  representada  por  igrejas  e  associações,  tem  feito  e  obtido  um  resultado

excelente  não  só  em  relação  à  questão  das  drogas,  mas  também  ao  sistema

prisional.  Temos  visto  presos  sendo  recuperados,  trazendo  menos  gastos  para  o

governo.

Portanto  a  questão que levanto  aqui  é  justamente  o  trabalho  preventivo  que o

governo tem de abraçar. A sociedade civil tem feito a parte dela.

O Deputado Carlin  Moura  – Ilustre  Deputado Gilberto  Abramo, corretíssimo.  Os

meios de comunicação têm um trabalho fundamental.  Sou testemunha,  Deputado

Gilberto Abramo, do trabalho maravilhoso que as igrejas, tanto evangélicas quanto

católicas, têm feito nesse sentido.

É preciso a união de todos e o reforço do trabalho da Polícia Federal nas fronteiras

e da Polícia Rodoviária Federal.  Aliás, receberemos o Superintendente aqui numa

audiência pública no dia 2 de abril. É preciso jogar peso nas forças de segurança e

reforçar os programas sociais de incentivo à juventude na prática cultural e esportiva,

como, por exemplo, o Bolsa Atleta e os pontos de cultura, do Ministério da Cultura. É

assim  que,  sem  dúvida  nenhuma,  venceremos  o  mal  do  milênio,  porque  o  bem

sempre vence o mal. Nisso temos fé sempre.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr.  Presidente (Deputado Jayro  Lessa)  -  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
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da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para, no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos para o Enfrentamento do Problema do

“Crack” no Estado, doravante denominada “Comissão Especial do Crack”: pelo BTR:

efetivos:  Deputados  Célio  Moreira  e  Doutor  Wilson  Batista;  suplentes:  Deputados

Carlos Mosconi e Marques Abreu; pelo BAM: efetiva: Deputada Liza Prado; suplente:

Deputado Doutor Viana; pelo PT: efetivo: Deputado Paulo Lamac; suplente: Deputado

André Quintão; pelo PMDB: efetivo: Deputado Vanderlei Miranda; suplente: Deputado

Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o encerramento da

reunião por falta de quórum, mas gostaria de explicar as motivações. Como tenho

dito, realmente está havendo uma atitude, por parte da base do governo, e...

O Deputado João Leite - Solicito recomposição de quórum.

O Deputado Rogério Correia - V. Exa é o censor da Assembleia, aquele que diz o

que  pode  ou  não  ser  feito.  Na  ditadura  havia  um  censor.  Não  sei  se  V.  Exa.  o

conheceu, na época da ditadura. O censor dizia o que podia ou não ser feito. Aqui o

Deputado João Leite é o censor da Assembleia. Quando vamos falar...  Agora é a

censura prévia. Ele não sabe nem o que vou falar e me interrompe. Já é falta de

educação. Censor mal-educado. Tenha dó, Deputado João Leite! Vou usar a minha

questão de ordem, Sr. Presidente, para explicar a minha motivação. Comecei a fazer

isso, mas o Deputado João Leite me interrompeu. Então, solicito o encerramento, de

plano,  da  reunião,  visto  que  não  há  quórum  regimental.  A pedido  do  Deputado

Vanderlei  Miranda,  não  solicitei  verificação de quórum. Agora solicito  a  V.  Exa.  o

encerramento, de plano, da reunião, por ser regimental.

O Deputado João Leite - Art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite (- Lê:) - “Ao Deputado ou partido político que tenha sido

citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se será dada
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a palavra, pelo prazo de 5 minutos”...

Então,  Sr.  Presidente,  lamento a maneira como o Deputado Rogério Correia se

referiu tratando-me como censor. Lamento porque a manifestação foi clara solicitando

o  encerramento  da  reunião.  O  que  questionei  imediatamente  foi  isso.  Está  no

Regimento  que  se  teria  imediatamente  de  responder  a  questão  exposta  pelo

Deputado. Na verdade, não sou eu que digo o que deve acontecer na Assembleia. A

Assembleia Legislativa tem um Regimento que deve ser atendido. Não sou censor;

sou  seguidor  desse  Regimento,  e  temos  de  conhecê-lo.  É  essa  a  minha

manifestação.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Basta eu pegar o microfone e a censura é imposta,

por meio do censor oficial da Assembleia. Agora não posso mais me expressar nas

reuniões.  A  censura  ...V.  Exa.  já  viu  como  é  o  Deputado  João  Leite,  a  sua

intransigência, o seu regime autoritário, a sua forma... Até que o povo brasileiro não

tenha de aguentar mais tanto absolutismo e censura, peço que V.  Exa. termine a

reunião.

O Deputado João Leite - Solicito recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  22  Deputados.  Portanto  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de

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

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

se a reunião.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/2/2012

Às  16h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Elismar  Prado,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério

Correia  e  Gilberto  Abramo.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Elismar Prado, 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,  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e a 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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projeto de Lei nº 2.723/2011 em turno único (Deputado Elismar Prado); e Projeto de

Lei nº 160/2011 no 1º turno (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.  Verificada  a  inexistência  de  quórum  para

deliberação,  a  Presidência  deixa  de  apreciar  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.511  e

2.457/2011 e os Requerimentos nºs 2.411, 2.422 e 2.425/2012, encerra esta fase da

reunião e interrompe os trabalhos ordinários para ouvir os Srs. Sérgio Alair Barroso,

Secretário  de  Estado  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo;  Cleide  Aparecida

Nepomuceno,  Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,

Coletivos e Socioambientais; Ricardo Afonso Raso, Diretor-Geral da Ademg; Nádia

Suely de Paula Alves, Gerente de Política Social da Administração Regional Municipal

Pampulha,  representando  o  Secretário,  Sr.  Osmando  Pereira  da  Silva;  Elaine  da

Conceição  Duarte  Lança,  Presidente  da  Associação dos  Expositores  da  Feira  de

Artesanato da Lagoa; Antônia Lúcia Pereira Lima, Presidente da Associação da Feira

de Artesanato do Estádio Jornalista Felipe Henriot Drummond / Mineirinho; Virgílio

Araújo Filho, Diretor da Publimig Publicidade e Promoções Ltda;  e Eduardo Lima,

Diretor  de  Criação  e  Arte  da  Publimig  Publicidade  e  Promoções  Ltda.,  que  são
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convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Registram-se as  presenças  dos  Deputados

Carlos  Mosconi,  Rômulo  Veneroso,  Luiz  Carlos  Miranda  e  João  Vítor  Xavier.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Retiram-se  da  reunião  os  Deputados

Carlos Mosconi, Rômulo Veneroso e Luiz Carlos Miranda. Registram-se as presenças

dos  Deputados  Gustavo Valadares  (substituindo o  Deputado  Carlos  Mosconi,  por

indicação da Liderança do BRT) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Rômulo

Veneroso, pelo Bloco Avança Minas). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, é aprovado o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para avaliar o processo de discussão e as

alternativas de solução para a continuidade da Feira de Artesanato do Mineirinho,

tendo  em  vista  as  obras  a  serem  realizadas  para  a  Copa  do  Mundo  e  das

Confederações.  A  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às 10h6min, 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

Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,
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interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Marcelo  Barbosa,

Coordenador  do  Procon  Assembleia,  e  convida-o  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  à  reunião,  tece  suas

considerações  iniciais  e  passa  a  palavra  ao  convidado.  A Presidência  retoma os

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

2.549/2012.  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 do Deputado Délio Malheiros (2) em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  fornecimento

deficiente de água em alguns bairros dos Municípios de Vespasiano e Santa Luzia e

que  seja  ouvido  nessa  reunião  o  Sr.  Marcelo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon

Assembleia, para apresentar o Relatório de Atividades desse órgão no ano de 2011; e

da  Deputada  Liza  Prado  em  que  seja  encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de

providências  para  que  suspenda  a  cobrança  indevida  do  consumo  de  água  no

Município de Além Paraíba, no período em que a cidade foi atingida pelas enchentes,

que perduraram aproximadamente por 20 dias. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Antônio Júlio – Duilio de Castro – Carlos Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  André  Quintão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão
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presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  2.919,  2.924,  2.930 e

2.934/2012, 831, 1.680, 1.761, 1.794, 2.687 e 2.624/2011 (Deputado André Quintão,

sendo  os  seis  últimos  projetos  redistribuídos);  2.906,  2.907,  2.910,  2.918,  2.923,

2.927,  2.933 e  2.935/2012,  1.402,  1.556 e  2.623/2011 (Deputado Bruno Siqueira,

sendo  os  três  últimos  projetos  redistribuídos);  2.903,  2.905,  2.908,  2.911  e

2.912/2012, 1.814, 2.546 e 2.570/2011 (Deputado Delvito Alves, sendo os três últimos

projetos  redistribuídos);  2.904,  2.909,  2.916,  2.925  e  2.928/2012,  728,  1.914  e

2.662/2011 (Deputado Luiz Henrique, sendo os três últimos projetos redistribuídos);

2.926, 2.929 e 2.932/2012, 1.721 e 2.417/2011 (Deputada Rosângela Reis, sendo os

dois  últimos  projetos  redistribuídos);  2.915  e  2.931/2012,  1.453,  1.233,  1.243  e

2.305/2011  (Deputado  Sebastião  Costa,  sendo  os  quatro  últimos  projetos

redistribuídos); 2.917, 2.920 e 2.922/2012 (Deputado Glaycon Franco); Projeto de Lei

Complementar nº 21/2011 e Projeto de Resolução nº 539/2011 (Deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. São retiradas da pauta, atendendo-se a requerimentos dos

Deputados mencionados entre parênteses, aprovados pela Comissão, as seguintes

proposições: Projeto de Lei Complementar nº 10/2011 e Projeto de Lei nº 799/2011

(Deputado André Quintão); Projetos de Lei nºs 76/2011 (Deputado Bruno Siqueira),

1.325 e 1.516/2011 (Deputado Luiz Henrique). É distribuído em avulsos o parecer que

conclui  pela  constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 23/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas nºs 1 a 16, o Deputado

Luiz Henrique apresenta proposta de emenda. Encerrada a discussão, o Presidente

submete a votação o parecer, salvo proposta de emenda, o qual é aprovado. A seguir,

submete a votação a proposta de emenda, que é aprovada. Nos termos do art. 138, §

1º, é aprovada a nova redação do parecer. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade
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dos  Projetos  de  Lei  nºs  700 e  1.667/2011 na forma do Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Sebastião  Costa),  2.669/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique)  e  2.856/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira;  leitor:

Deputado  Glaycon  Franco).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  831  e

990/2011 deixam de ser apreciados, respectivamente, em virtude de solicitações de

prazo regimental e de prorrogação de prazo formuladas pelo relator, Deputado André

Quintão.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade dos Projetos de Lei

nºs  1.081/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  1.222/2011  (relator:  Deputado

Bruno  Siqueira);  1.375,  1.552,  2.048  e  2.298/2011  (relator:  Deputado  Sebastião

Costa,  em  virtude  de  redistribuição  no  caso  dos  dois  primeiros  projetos).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.233 e 1.243/2011 deixam de ser apreciados

em virtude de solicitação de prazo regimental  formulada pelo Deputado Sebastião

Costa. O Projeto de Lei nº 2.789/2012 é convertido em diligência à Secretaria de

Planejamento e Gestão – Seplag -;  o Projeto de Lei nº 2.848/2012, à Seplag e à

Prefeitura Municipal de São Gotardo (relator: Deputado André Quintão); o Projeto de

Lei nº 2.806/2012, à Seplag e à Prefeitura Municipal de Caxambu (relator: Deputado

Luiz Henrique); o Projeto de Lei nº 2.818/2012, à Seplag e à Prefeitura Municipal de

Guaranésia; e o Projeto de Lei nº 2.819/2012, à Seplag e à Prefeitura Municipal de

Jacuí (relator: Deputado Glaycon Franco, em virtude de redistribuição). 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

constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.551/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  2.785/2012  com  a  Emenda  nº  1,  2.794,  2.804  e

2.824/2012, 1.625 e 1.857/2011 com a Emenda nº 1, 2.786/2012, 2.801/2012 com a

Emenda  nº  1  e  2.825/2012  (relator:  Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de

redistribuição no caso dos cinco últimos projetos); 2.797, 2.803, 2.814, 2.817, 2.822 e

2.842/2012, 2.799 e 2.826/2012 com a Emenda nº 1, 2.844 e 2.870/2012 (relator:

Deputado Luiz Henrique,  em virtude de redistribuição no caso dos quatro últimos

projetos);  2.311/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  2.813,  2.854  e  2.861/2012
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(relator:  Deputado Bruno Siqueira;  leitor:  Deputado Glaycon Franco)  e 2.858/2012

(relator: Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.687/2011

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental formulada pelo

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 que solicitam sejam os

Projetos de Lei nºs 2.791, 2.795, 2.820, 2.827 a 2.829, 2.846, 2.850 e 2.867/2012

baixados  em  diligência  ao  autor;  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.792  e  2.793/2012,  à

Secretaria de Educação; o Projeto de Lei nº 2.853/2012, à Secretaria de Casa Civil e

ao autor; e o Projeto de Lei nº 2.865/2012, à Secretaria de Casa Civil. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Rosângela Reis -

Bosco - Glaycon Franco.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Doutor

Viana, Luiz Henrique e Paulo Guedes. Havendo número regimental,  o Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes, e comunica o recebimento de correspondência do Sr.  Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde, encaminhando a esta comissão os

relatórios consolidados de prestação de contas do Sistema Estadual de Saúde de

Minas  Gerais  referentes  às  execuções  orçamentárias  e  financeiras  de  2011.  A

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

Luiz Gattas Hallak e Marcos Antônio Borges, respectivamente, Diretor de Relações
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Institucionais e Executivo de Relações Institucionais da Empresa Oi, e a Sra. Cláudia

Maria  Salviano  da  Silva,  Analista  da  Empresa  Oi,  para  fazer  a  divulgação  do

lançamento da campanha “A guerra continua – todos contra a dengue”, com o apoio

da Secretaria de Estado de Saúde. A Presidência convida-os para tomar assento à

mesa e concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu

origem  aos  debates  para  as  suas  considerações  inciais.  Após  o  término  do

lançamento da campanha, o Presidente reabre os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende 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 1.839/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator, Deputado

Doutor  Wilson  Batista.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende 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  2.715/2011  (relator:  Deputado  Neider  Moreira)  e

2.721/2011  (relator:  Deputado  Hely  Tarqüínio),  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  2.494,  2.498  e  2.591/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Doutor Viana e Carlos Mosconi em que solicitam sejam

convidados  os  Srs.  José  Luiz  Gattas  Hallak  e  Marcos  Antônio  Borges,

respectivamente,  Diretor  de  Relações  Institucionais  e  Executivo  de  Relações

Institucionais da Empresa Oi, e a Sra. Cláudia Maria Salviano da Silva, Analista da

Empresa Oi, para fazer a divulgação do lançamento da campanha “A guerra continua

– todos contra a dengue”, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde; Carlos

Mosconi em que solicita seja realizada visita desta Comissão a Dom Walmor Oliveira

de Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte, a fim de convidá-lo oficialmente para o

debate público sobre a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29/2000, a ser

realizado nesta Casa, tendo em vista o lançamento da Campanha da Fraternidade

2012 pela Conferência Nacional  dos Bispos do Brasil,  cujo tema é Fraternidade e
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Saúde Pública;  Luzia  Ferreira em que solicita  seja realizada audiência pública no

âmbito desta Comissão, com a finalidade de discutir os problemas de infraestrutura e

de falta de médicos enfrentados pela Maternidade Odete Valadares; Tenente Lúcio

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão,  na  cidade  de

Uberlândia, para discutirem assuntos ligados ao setor de saúde relevantes para a

população da região.  São recebidos pela Presidência,  para serem apreciados em

reunião posterior, requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi (2), em que solicita

seja realizada audiência pública nesta Comissão para debater o piso salarial regional

de  técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem  no  Estado,  com  a  participação  de

representantes da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de

Saúde no Estado de Minas Gerais,  e seja encaminhada solicitação à Diretoria  de

Auditoria  Assistencial  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  para  que  tome  as

providências que julgar cabíveis quanto aos equipamentos de saúde armazenados

nas dependências do Hospital Municipal de Araguari; Fred Costa em que solicita seja

realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, com o objetivo de conhecer as ações desenvolvidas pelas unidades de

ensino  do  Estado  e  do  Município  de  Belo  Horizonte  relativas  à  Semana  de

Mobilização da Saúde na Escola, lançada pelo Ministério da Saúde; Doutor Viana em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  com  o  objetivo  de

debater o novo plano de saúde do Ipsemg; Adelmo Carneiro Leão (2) em que solicita

que  a  audiência  pública  aprovada  na  reunião  de  29/2/2012  seja  realizada  nos

município listados no requerimento e que seja realizada audiência pública destinada a

debater a alimentação escolar, com base na Lei nº 11.947/2009; Paulo Guedes em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  com  o  objetivo  de

averiguar  as  denúncias  de  intoxicação apresentadas pelos  funcionários  da  extinta

Sucam, órgão ligado à Funasa e ao Ministério da Saúde. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely Tarquínio  – Adelmo Carneiro  Leão –  Doutor
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Wilson Batista.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que estão abertos os prazos

para o recebimento de emendas aos Projetos de Resolução nºs 2.914/2011, até o dia

15/3/2012, e 2.949/2012, até o dia 22/3/2012. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 568/2011, do qual designou como relator o Deputado Romel Anízio,

no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende 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, em turno

único,  os  pareceres  pela  ratificação  dos  regimes  especiais  de  tributação

encaminhados  pelas  Mensagens  nºs  99  e  100/2011  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella); 101/2011 (relator: Deputado Zé Maia) e 102/2012 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); e pela aprovação do Ofício nº 3/2011 (relator: Deputado Zé Maia), os

quais concluem pela apresentação de projetos de resolução; e são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

568/2011  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado Romel Anízio); 828/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Gustavo Perrella, em virtude de

redistribuição);  1.336/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Romel Anízio); 1.946/2011 na forma

do Substitutivo nº  2,  da Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras Públicas

(relator:  Deputado Gustavo Perrella); 2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ulysses Gomes); 2.197/2011
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na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda

nº 1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Doutor Viana); e 2.357/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor

Viana); e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 1.280/2011 (relator: Deputado Zé Maia)

e  2.544/2011 (relator:  Deputado Romel  Anízio).  O Projeto de  Lei  nº  1.955/2011 é

convertido em diligência à Seplag, Advocacia-Geral do Estado, OAB-MG e Defensoria

Pública  de Minas  Gerais.  São retirados da pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.905 e

2.523/2011  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos  regimentais,  e  2.601/2011,  atendendo  a  requerimento  do  Deputado

Doutor Viana, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Zé Maia em que solicita

seja  realizada  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  Cultura, Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Esporte, Lazer e

Juventude  e  Segurança  Pública,  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  158/2011,  em

tramitação nesta Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Antônio Júlio – Gustavo Perrella.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às  14h23min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Deiró Marra e Gilberto Abramo,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad

hoc”,  Deputada  Ana  Maria  Resende,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Deputada Ana Maria Resende, abre mão da sua vaga como

Vice-Presidente da Comissão, informa que a reunião se destina a eleger o Presidente

e o Vice-Presidente da Comissão e determina a distribuição das cédulas de votação.
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Apurados os votos, verifica-se que foram eleitos, com quatro votos, para Presidente a

Deputada Ana Maria Resende e para Vice-Presidente o Deputado Luiz Henrique. O

Deputado “ad hoc” Antônio Carlos Arantes dá posse a Deputada Ana Maria Resende

que agradece a confiança nela depositada e informa que a posse do Vice-Presidente

se dará na próxima reunião ordinária. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo - Luzia Ferreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Delvito Alves, Sávio Souza Cruz e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Gustavo

Corrêa, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e

Paulo Lamac.  Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Célio Moreira,

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  debater  os  impactos  ambientais  provocados  pela

construção de prédios na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, a liberação

de alvarás e a deterioração da região, bem como verificar o cumprimento da lei de

uso e ocupação de solo, o respeito ao silêncio e a preservação ao meio ambiente, a

melhor  ordenação  do  tráfego  de  veículos,  a  limpeza  urbana e  a  adequação dos

eventos públicos às leis municipais em vigor. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras. Marta Alves Larcher,  Coordenadora das

Promotoria de Justiça de Defesa da Habitação e Urbanismo; Lilian Maria Ferreira

Marotta  Moreira,  Promotora  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio

Histórico e Cultural,  Habitação e Urbanismo; Claudia Pires, Conselheira Titular  de

Política Urbana e Conselheira Federal do Instituto dos Arquitetos do Brasil; e Juliana
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Renault Vaz, Presidente da Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São José;

e os Srs. Rúsvel Beltrame, Procurador-Geral Adjunto, representando Márcio Araújo de

Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Vereador  Iran  Barbosa,  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  e  Flávio  Marcus  Ribeiro  de  Campos,  Presidente  da

Associação dos Amigos da Pampulha; que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Rogério

Correia,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

suas  exposições.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Antônio  Júlio.  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, 20 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Delvito Alves - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/3/2012

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac,  Duarte Bechir,  Luiz Carlos  Miranda e  Rômulo Viegas,  membros da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Rogério  Correia,

Sargento  Rodrigues  e  Celinho  do  Sinttrocel.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  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 Comandante do Corpo de Bombeiros
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de Patrocínio pedido de providências para a apuração de denúncias sobre falta de

acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  física  nas  dependências  do

Parque  de  Exposições;  seja  encaminhado  ao  Presidente  do  Sindicato  Rural  de

Patrocínio  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncias  sobre  falta  de

acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  física  nas  dependências  do

Parque de Exposições; Durval Ângelo e Sargento Rodrigues (10) em que solicitam

seja  encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  de  Teófilo  Otôni  pedido  de

informações sobre o inquérito policial destinado à apuração de pichação de muros,

ocorrida  na  data  da  posse  do  Ten.  Cel.  PM  Marcos  Barbosa  da  Fonseca  como

Comandante  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  dessa  localidade;  sejam

encaminhados  à  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  Estadual  as  notas

taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de providências para

que apure denúncias contra o Promotor de Justiça Fábio Reis Nazareth, entre as

quais  a  de  dirigir  alcoolizado,  após  participação  em  festas  com  mulheres;  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  cópias  de  todos  os  vídeos  e

documentos apreendidos do Sr. Luis Carlos Ferreira Júnior, de sua esposa, ou em

sua empresa, pela Polícia Civil, no Município de Teófilo Otôni; sejam encaminhadas

as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta Comissão ao Comando-Geral

da Polícia Militar,  à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, à Ouvidoria de Polícia, à

Promotoria  de  Justiça  do  Patrimônio  Público  da  Comarca  de  Teófilo  Otôni,  ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado, à Subseção da Ordem dos Advogados do

Brasil de Teófilo Otoni, à Direção-Geral do IEF, à Direção-Geral do Igam, à Aspra, à

Ascobom  e  ao  Centro  Social  de  Cabos  e  Soldados;  sejam  encaminhados  ao

Comando da 15ª  Região  de  Polícia Militar  e  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  de

Teófilo  Otôni  pedidos  de  providências  para  que façam o  levantamento  acerca  de

ocorrências criminais no local denominado "Chapadão", no Município de Teófilo Otôni;

seja realizada visita desta Comissão ao Governador do Estado e ao Secretário de

Estado de Defesa Social com a finalidade de encaminhar relatório acerca do ocorrido

no 19º  Batalhão de Polícia  Militar,  sob o comando do Ten.  Cel.  Marcos  Barbosa

Fonseca;  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências para a suspensão dos atos de punição e movimentação de pessoal com
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suspeição de ilegalidade ou arbítrio, ocorridos no 19º Batalhão de Polícia Militar, sob

o comando do Ten.  Cel.  Marcos Barbosa Fonseca;  seja novamente convocado a

prestar  esclarecimentos  em  reunião  desta  Comissão o  Ten.  Cel.  Marcos Barbosa

Fonseca, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar; seja encaminhada moção de

aplauso ao Cb. PM Geraldo Elione da Silva, por sua coragem e compromisso com a

verdade no desempenho de suas funções, especialmente por testemunhar fatos que

envolveram o cidadão Wanderley Bessa Neves e o Ten. Cel. PM Marcos Barbosa da

Fonseca,  no Município de  Teófilo  Otôni.  Requer  ainda que a referida moção seja

incluída  pela  Polícia  Militar  como  elogio  na  ficha  funcional  do  referido  praça;

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

investigação,  por  meio  do  Centro  de  Apoio  Operacional  do  Patrimônio  Público  -

CAOPP de Belo Horizonte, de prática de improbidade administrativa supostamente

cometida  por  servidores  públicos  municipais  e  estaduais,  atentando  contra  os

princípios da administração pública, uma vez que o Comandante do 19º Batalhão da

Polícia  Militar  de  Teófilo  Otoni  utilizou-se  da  sede  do  batalhão  para  questões

particulares; Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para obter esclarecimentos sobre violação de direitos humanos e para ouvir o

Cb PM Leonardo Alves Quintino, que se encontra preso no 10º Batalhão da Polícia

Militar,  no  Município  de  Montes  Claros,  sob  acusação  de  tortura.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Rômulo Viegas – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DOS NOMES DE ANALI DE REZENDE E OUTROS PARA COMPOREM

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 20/3/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco, Luiz Carlos Miranda e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Paulo Lamac,

por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Dilzon Melo e Sebastião Costa. Havendo número
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regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado, Bosco dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realização de

arguição pública dos Srs.  José Eustáquio Machado Coelho,  José Carlos  Cirilo  da

Silva, Edmar Fernando Alcântara e Carlos Antônio Bregunci, indicados para a função

de Conselheiros do Conselho Estadual de Educação, a apreciar os pareceres das

indicações e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  indicados  e  para  suas  arguições

públicas, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

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

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

apreciação  do  Plenário.  O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  retira-se  da  reunião.

Registra-se a presença do Deputado Duílio de Castro. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, das

Indicações nºs 42/2012 (relator: Deputado Bosco); 44/2012 (relator: Deputado Duílio

de Castro, em virtude de redistribuição); 45/2012 (relator: Deputado Duílio de Castro)

e  46/2012  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir)  para  a  função  de  Conselheiros  do

Conselho Estadual de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

reuniões extraordinárias do dia 21/3/2012, às 10h30min e às 14h45min, para novas

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco - Duilio de Castro - Pompílio Canavez.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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 interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir Lincoln Lopes

Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais - AMMG -, representando

Florentino de Araújo Cardoso Filho,  Presidente da Associação Médica Brasileira –

AMB  -;  Gustavo  Persichini,  Superintendente  -Geral  da  Associação  Mineira  de

Municípios – AMM -; Tadahiro Tsubouchi, Presidente da Comissão de Direito Sanitário

da OAB; Renato Luís Dresch, Presidente do Comitê Estadual do Conselho Nacional

de  Justiça  nas  Ações  de  Saúde,  para  discutir  aspectos  referentes  à  recente

regulamentação da Emenda à Constituição nº 29/2000. A Presidência convida-os para

tomar assento à mesa e na qualidade de autor do requerimento passa a fazer as suas

considerações iniciais. Após o término dos debates a Presidência reabre os trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  membros  da

Comissão  de  Saúde  em  que  requerem  seja  realizado  um  ciclo  de  debates,  no

Plenário desta Casa, no dia 13/4/2012, às 14 horas, com a finalidade de debater os

aspectos referentes à recente regulamentação da Emenda à Constituição nº 29/2000

e, na oportunidade, dar início oficialmente à coleta de assinaturas para apresentação

de projeto de iniciativa popular propondo o investimento de 10% da receita corrente

bruta da União na saúde pública. Do Deputado Carlos Mosconi em que requer sejam

convidados para participar dos trabalhos da comissão, o Sr. Lincoln Lopes Ferreira,

Presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais  –  AMMG  -,  representando

Florentino de Araújo Cardoso Filho,  Presidente da Associação Médica Brasileira –

AMB  -,  Gustavo  Persichini,  Superintendente-Geral  da  Associação  Mineira  de

Municípios – AMM -, Tadahiro Tsubouchi, Presidente da Comissão de Direito Sanitário

da OAB e Renato Luís Dresch, Presidente do Comitê Estadual do Conselho Nacional

de Justiça nas Ações de Saúde. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

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

trabalhos.
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Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarquínio - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL  PARA

INDICAÇÃO DOS NOMES DE ANALI DE REZENDE E OUTROS PARA COMPOREM

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 21/3/2012

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco,  Duilio  de Castro,  Luiz Carlos Miranda e Pompílio  Canavez (substituindo o

Deputado Paulo Lamac por  indicação do PT) membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Sebastião Costa. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duílio de Castro, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realização de

arguição pública do Srs. José Januzzi de Souza Reis, Aurélio Sávio de Mendonça

Terra, Eduardo de Oliveira Chiari Campolina e a Sra. Maria Cristina Freire Barbosa,

indicados  para  a  função  de  Conselheiros  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  a

apreciar os pareceres das indicações e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os indicados e

para suas arguições públicas, conforme consta das notas taquigráficas. O Deputado

Bosco retira-se da reunião. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

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

aprovação,  em turno único, das Indicações nºs  48/2012 (relator:  Deputado Duarte

Bechir); 49/2012 (relator: Deputado Pompílio Canavez, em virtude de redistribuição);

50/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  em  virtude  de  redistribuição)  e

51/2012 (relator: Deputado Duílio de Castro) para Conselheiros de Conselho Estadual

de Educação. 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 Duarte Bechir em que solicita seja encaminhada

ao Comando da Polícia  Militar  do Estado manifestação de aplauso pelo  brilhante
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desempenho do Programa Estadual de Resistência às Drogas – Proerd -, que atende

com eficiência aos propósitos de prevenção do uso de entorpecentes pelos alunos da

rede pública e privada de ensino. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  na  mesma data,  às  14h45min,  para  novas  arguições,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Duilio de Castro - Gustavo Corrêa - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 48/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento ao disposto na alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do

Estado, o nome de José Januzzi de Souza Reis para compor a Câmara de Ensino

Médio do Conselho Estadual de Educação.

Constituída  a  Comissão  Especial,  nos  termos  do  art.  111,  inciso  I,  alínea  “c”,

combinado com o art. 146, § 1º, do Regimento Interno, cabe a esta Comissão emitir

parecer sobre a indicação.

Na arguição pública,  o  indicado  respondeu de maneira  satisfatória  às  questões

formuladas pelos parlamentares e demonstrou vasto conhecimento sobre a temática

pertinente  ao  cargo  de  Conselheiro,  suprindo  ainda  as  demais  exigências  legais

requeridas para a função.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos favoravelmente  à indicação de José Januzzi  de

Souza  Reis  para  integrar  a  Câmara  de  Ensino  Médio  do  Conselho  Estadual  de

Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Duilio de Castro - Luiz Carlos Miranda.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 49/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

de Aurélio  Sávio de Mendonça Terra para compor a Câmara de Ensino Médio do

Conselho Estadual de Educação.

Após  arguição  do  candidato  por  esta  Comissão  Especial,  compete-nos  emitir

parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, §

1º, do Regimento Interno.

A formação de Aurélio Sávio de Mendonça Terra, segundo pudemos constatar pela

análise do currículo que enviou, é compatível com as funções requeridas pelo cargo.

Na arguição a que foi  submetido,  demonstrou desembaraço e grande capacidade

para tratar das questões relativas ao ensino médio. Parece-nos, portanto, ser dotado

dos predicados necessários para prestar grandes contribuições como Conselheiro na

Câmara daquele nível de ensino.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos favoravelmente  à indicação de Aurélio  Sávio de

Mendonça Terra para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de

Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte  Bechir,  Presidente  -  Pompílio  Canavez,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  Luiz

Carlos Miranda.

PARECER  SOBRE A INDICAÇÃO Nº 50/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  em  9/2/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado submeteu à apreciação desta Casa Legislativa,

em cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o

nome de. Eduardo de Oliveira Chiari Campolina para compor a Câmara de Ensino
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Médio do Conselho Estadual de Educação.

Após  arguição  do  candidato  por  esta  Comissão  Especial,  compete-nos  emitir

parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, §

1º, do Regimento Interno.

Analisando  o  “curriculum  vitae”  do  indicado,  constatamos  que  ele  atende

perfeitamente às exigências do cargo. Além disso, o seu desempenho na arguição

pública  demonstrou  o  conhecimento  e  a  experiência  necessários  para  integrar  a

Câmara de Ensino Médio com sucesso e trazer contribuições significativas para a

educação no Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação de Eduardo de Oliveira

Chiari Campolina para integrar a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de

Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Carlos Miranda, relator - Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 51/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

9/2/2012, o Governador do Estado submeteu à apreciação desta Casa Legislativa,

em observância ao que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, a

indicação de Maria Cristina Freire Barbosa para a Câmara de Educação Superior do

Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial para avaliar a indicação, procedeu-se à arguição

pública  da  indicada.  Agora,  cabe a  esta  Comissão a  elaboração de parecer,  nos

termos do art. 111, I, “c”, combinado com o § 1º do art. 146, do Regimento Interno.

Durante  a  arguição,  a  candidata  respondeu  satisfatoriamente  às  questões

elaboradas pelos parlamentares. Além disso, sua bagagem acadêmica e profissional

a credencia de forma inequívoca ao exercício da função de Conselheira da Câmara

de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação de Maria Cristina

Freire Barbosa à Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Duilio de Castro, relator - Luiz Carlos Miranda.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 54/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

9/2/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa,  em

observância  ao  que determina o  art.  62,  XXIII,  “b”,  da  Constituição do Estado,  a

indicação  de  Paulo  José  de  Araújo  para  a  Câmara  de  Educação  Superior  do

Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, procedeu-se à arguição do indicado. Cabe agora

a esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, §

1º, do Regimento Interno emitir parecer sobre a matéria.

Durante a arguição, o candidato demonstrou amplo conhecimento sobre os temas

tratados. Além disso, sua ampla experiência na administração pública – na condição

de ex-parlamentar e de atual vice-presidente da Câmara de Educação Superior do

Conselho  Estadual  de  Educação  –  certamente  o  credenciam  para  continuar

exercendo de modo irretocável a função de Conselheiro da Câmara para a qual foi

indicado.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação de Paulo José de

Araújo à Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Duilio de Castro.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 55/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  166/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de
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9/2/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa,  em

observância  ao  que determina o  art.  62,  XXIII,  “b”,  da  Constituição do Estado,  a

indicação do Sr. Oderli de Aguiar para a Câmara de Educação Superior do Conselho

Estadual de Educação.

Constituída  a  Comissão  Especial,  procedeu-se  à  arguição  do  indicado,  que

demonstrou ter amplo conhecimento sobre os temas abordados. Compete agora a

esta Comissão, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o § 1º do art. 146, do

Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Além do bom desempenho demonstrado na sabatina, o indicado, como docente há

mais  de  30  anos  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  tem  grande  bagagem

acadêmica e profissional, o que o habilita a cumprir com brilhantismo as atribuições

de Conselheiro na Câmara de Educação Superior

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação do Sr.  Oderli  de

Aguiar à Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Duilio de Castro - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.794/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Organização Regional de Combate ao Câncer

- Orcca -, 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,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.794/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização Regional de Combate ao Câncer - Orcca -, com sede no Município de

Betim, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial,
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científico, cultural e filantrópico, que tem por escopo a defesa dos direitos do paciente

oncológico da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com esse propósito, a instituição busca atendimento médico adequado para seus

assistidos, orientando-os com relação a seus direitos, em parceria com a Sociedade

Brasileira de Cancerologia - SBC - e outras instituições públicas e privadas. Pretende,

ainda, construir um hospital e casa de apoio para prestar atendimento a pacientes

com câncer e seus familiares.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Orcca,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.794/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.800/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Ambiental e

Sociocultural do Bairro Amaro Lanari – Adas –, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

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 2.800/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Ambiental e Sociocultural do Bairro Amaro Lanari – Adas –, com

sede no Município de Coronel Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por escopo a defesa da ecologia, da flora e da fauna, atuando no

desenvolvimento de práticas educacionais, culturais e de pesquisa.
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Tendo a natureza e sua biodiversidade como centro de suas ações, a instituição

incentiva  o  desenvolvimento  de  tecnologia  alternativa,  publicações  e  eventos  na

busca da construção e da divulgação de conhecimentos técnicos e científicos para a

promoção da consciência ambiental; defende a preservação das águas, das reservas

florestais e do solo; estimula práticas despoluidoras e medidas que possam minimizar

o efeito estufa; organiza campanhas de informação e conscientização do valor da

reciclagem  e  do  correto  uso  dos  recursos  naturais  para  o  desenvolvimento

sustentável;  promove  mutirões  de  limpeza;  apoia  atividades  de  caráter

socioambiental,  cultural  e  folclórico,  incentivando  a  produção  artesanal  e  artística

como meio de reaproveitamento de materiais recicláveis e de recursos renováveis.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Adas,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.800/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.812/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia, com

sede no Município de Taiobeiras.

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 2.812/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Grupo de Teatro Expressart & Cia, com sede no Município de Taiobeiras, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos
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direitos e interesses dos teatrólogos, dramaturgos, atores, poetas, escritores, músicos

e artesãos da região.

Buscando contribuir com o segmento que representa, a instituição promove a arte

em âmbito regional e nacional; defende a cultura e o patrimônio histórico, artístico e

cultural;  realiza atividades culturais,  desportivas e sociais, como viagens a centros

culturais,  museus  e  cidades  históricas;  estimula  a  comercialização  dos  produtos

artísticos  daquela  comunidade;  luta  pela  proteção  da  saúde  da  família,  da

maternidade,  da  infância  e  da  velhice,  por  meio  de  campanhas  de  incentivo  ao

aleitamento materno e de combate a doenças transmissíveis ou contagiosas; orienta

sobre  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do  desenvolvimento

sustentável.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Associação  do  Grupo de

Teatro Expressart & Cia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.812/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 849/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 849/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.962/2009,  dispõe  sobre  a  isenção  do

pagamento da taxa de pedágio.

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

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 927/2011, de autoria do Deputado Fred

Costa, e nº 930/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que visam alterar

a Lei  nº 12.219, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a delegar,  por meio de

concessão  ou  de  permissão,  os  serviços  públicos  que  menciona  e  dá  outras

providências.
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A proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo  nº  1,  que apresentou.  Em seguida,  foi  apreciado o seu mérito  na

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que apresentou a Emenda

nº 1 ao substitutivo proposto pela Comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe isenta do pagamento da taxa de pedágio os veículos

emplacados no Município onde esteja instalada a praça de pedágio.

Segundo o autor, a medida visa a proteger os moradores desses Municípios, que

necessitam  utilizar  com  frequência  as  rodovias  cuja  exploração  é  concedida  à

iniciativa privada. Na maior parte das vezes, esses moradores percorrem pequenas

distâncias e são obrigados a pagar pedágio, sendo tal cobrança desproporcional e

excessivamente onerosa.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

disposto  no  projeto  de  lei  em  tela  só  tem  eficácia  quando  aplicado  a  rodovias

estaduais ou federais que estejam sob a exploração do Estado. Ainda, para atender

ao princípio da razoabilidade e da igualdade material, ampliou a aplicação do projeto

de  lei  aos  usuários  que  residam  a  uma distância  máxima de  30km da  praça de

pedágio e, em razão do princípio da consolidação das leis, inseriu a norma prevista

no projeto em tela na Lei nº 12.219, de 1996, que disciplina a delegação dos serviços

de  construção,  restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de

rodovias. Sendo assim, apresentou o Substitutivo nº 1. Tal substitutivo atendeu ao

Projeto  de  Lei  nº  927/2011,  de  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  anexado  à

proposição em análise. A Comissão de Constituição e Justiça lembrou também que a

proposta em pauta já tramitou nesta Casa na forma do Projeto de Lei n° 3.962/2009.

Na análise do mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

visando  atender  ao  princípio  da  razoabilidade  e  da  igualdade  material,  acatou  a

proposta contida no Projeto de Lei n° 930/2011, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, anexado à proposição, e apresentou a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, a
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qual  estabelece,  para  fins  de  isenção  do  pedágio,  a  distância  de  50km  entre  a

residência do proprietário  do veículo e a praça de cobrança,  em substituição aos

30km anteriormente propostos.

Passamos  agora  à  análise  da  proposição  quanto  aos  impactos  econômicos,

financeiros e orçamentários para o Estado.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado de Minas Gerais é um serviço

público e pode ser feita pelo próprio Estado ou por delegação, por meio de concessão

ou  permissão,  conforme previsto  no  art.  175  da  Constituição  Federal.  Em  Minas

Gerais, a concessão de serviços públicos é regida pela Lei nº 12.219, de 1996, que

autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os

serviços públicos que menciona e dá outras providências e pela Lei nº 14.868, de

2003, que institui o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PPP.

De acordo com a Lei nº 12.219, de 1996, a construção, restauração, conservação,

manutenção,  ampliação  e  operação  de  rodovias  e  de  obras  rodoviárias,  de

competência do Estado, são serviços públicos delegáveis pelo poder concedente, por

meio  de  concessão  ou  permissão,  exigida  a  licitação.  Tais  serviços  são  regidos,

conforme determinado na mesma lei, pelas normas da Lei Federal nº 8.987, de 1995 -

que  dispõe sobre  o  regime de concessão  e  permissão da  prestação  de serviços

públicos - e da Lei Federal 9.074, de 1995 - que estabelece normas para outorga e

prorrogação  das  concessões  e  permissões  de  serviços  públicos.  Nesse  caso,  o

contratado  é  remunerado  integralmente  por  tarifa  cobrada  dos  usuários,  sem

pagamento de contraprestação pecuniária do poder concedente ao particular, o que

caracteriza um contrato de concessão simples.

Por sua vez, nos termos da Lei nº 14.868, de 2003, as PPPs constituem contratos

de colaboração entre o Estado e o parceiro privado, por meio dos quais, nos termos

estabelecidos  em  cada  caso,  o  particular  participa  da  implantação  e  do

desenvolvimento  de  obra,  serviço  ou  empreendimento  público,  bem  como  da

exploração e da gestão das atividades deles decorrentes. Nesse caso, o contratado

pode  ser  remunerado  por  tarifa  cobrada  dos  usuários  e,  adicionalmente,  por

contraprestação  pecuniária  paga  pelo  poder  concedente,  o  que  caracteriza  um

contrato de concessão na modalidade patrocinada.
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Em ambos os casos, as respectivas normas regentes atentam para a necessidade

de manutenção do equilíbrio  econômico-financeiro  do contrato.  Em tese,  existe  a

probabilidade de que a proposição em análise repercuta nesse equilíbrio, na medida

em  que  visa  a  conceder  isenção  de  cobrança  de  taxa  de  pedágio  a  usuários

residentes em localidades que distem até 50km da praça de cobrança.

Com  o  intuito  de  esclarecer  aspectos  técnicos  quanto  ao  impacto  econômico-

financeiro embutido na proposição em análise, esta Comissão solicitou que ela fosse

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Em resposta, a Secretaria pronunciou-se contrariamente à aprovação do projeto de

lei, por meio da Nota Técnica nº 32/2011, justificando que “a propositura atenta contra

o ato jurídico perfeito (CF./art.  5º/XXXVI), uma vez que tal obrigatoriedade não faz

parte de cláusulas do contrato em vigor da parceria público-privada da MG-050, e

certamente  ensejaria  a  recomposição  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do

empreendimento”. Além disso, alegou, para o caso concreto da PPP da Rodovia MG-

050,  que a  propositura  “não apresenta  estudo de impacto  financeiro  do custo  do

benefício [a ser concedido],  conforme determina a Lei  de Responsabilidade Fiscal

(Lei Complementar nº 101/2000, art. 16/I e II)”.

No  rol  de  justificativas  contrárias  à  aprovação  da  proposição  em  análise,  a

Secretaria  ponderou  ainda  que  a  medida  nela  proposta  contraria  o  princípio

administrativo da impessoalidade, pois a isenção de taxa de pedágio a determinada

classe de usuários penalizaria usuários não residentes no Município de localização

das praças de cobrança, em função da recomposição tarifária necessária ao equilíbrio

contratual. Finalmente, destacou que proprietários de veículos não beneficiados pela

proposição poderiam requerer a transferência do registro e licenciamento de veículos

de sua propriedade para os  Municípios  beneficiados,  “agravando-se ainda mais  a

questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato”.

Embora entendamos que o mérito da proposição reside no objetivo de desonerar

financeiramente os usuários de rodovias cuja exploração econômica foi delegada ao

particular, residentes nos Municípios em que se localizem as praças de cobrança de

pedágio,  concordamos  com  as  razões  expostas  em  nota  técnica  pelo  Poder

Executivo, segundo a qual, além dos motivos já explicitados, alterações semelhantes
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às contidas no projeto de lei em análise poderiam inviabilizar futuras concessões de

rodovias por parte do Estado.

Ressalte-se, entretanto, que do ponto de vista financeiro e orçamentário, para os

contratos de concessão simples, nos quais os usuários arcam integralmente com a

tarifa,  a  proposição  em análise  não  traria  impactos  financeiros  ao  Estado.  Já  no

tocante aos contratos de PPP na modalidade patrocinada, em vigor, nos quais há o

pagamento de tarifa pelos usuários e, adicionalmente, de contraprestação pecuniária

pelo poder  público ao parceiro privado,  o poder concedente deveria compensar a

concessionária,  com  vistas  à  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do

contrato, por meio do aumento das contraprestações pecuniárias pagas ao parceiro

privado, o que acarretaria impacto financeiro e orçamentário ao Tesouro, sem que

houvesse  a  apresentação  de  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  da

medida, como preceitua o art. 16, I e II, da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da matéria.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 849/2011 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe,

encaminhado  a  esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  n° 170 /2012,  “contém  a  Lei

Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2012,  a proposição foi distribuída às

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

Financeira Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em estudo, segundo Mensagem do Governador, “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” e, ainda, “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”.

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  esta  Comissão,  em  sua  esfera  de

competência,  aprecia  a  proposição  exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da medida

proposta às comissões de mérito, em obediência ao Regimento Interno. Sob esse

aspecto,  a  Comissão constatou  que o  projeto  em apreço não apresenta  vício  de

inconstitucionalidade de natureza formal.

A Constituição Federal, em seu art. 24, XVI, prevê a competência concorrente dos

Estados para legislar sobre “organização, garantias, direitos e deveres das polícias

civis”. No âmbito de tal competência, portanto, à União compete a edição de normas

gerais e, aos Estados a competência legislativa plena no caso da inexistência da lei

geral. Tal competência foi confirmada pelo art. 10, XV, “q”, da Constituição do Estado

de Minas Gerais.

Quanto à iniciativa, ressaltamos que o art. 66, III, “f”, da Constituição do Estado,

estabelece a competência privativa do Governador do Estado para dispor sobre a

organização da Polícia Civil, o que foi observado.

O art. 144, § 4°, da Constituição Federal estabelec e que “às polícias civis, dirigidas

por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,

as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.

É  imperioso  ressaltar  que  tanto  a  Lei  Complementar  nº  84,  de  25/7/2005,  que

modifica a estrutura das carreiras policiais civis, quanto a Lei nº 5.406, de 16/12/69,

que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, estão sendo

revogadas pela proposição em análise, haja vista que o conteúdo desta abarca todas
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as disposições pertinentes à organização da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

e das carreiras policiais policiais civis integrantes dessa Corporação.

Há que ressaltar ainda que a nova proposta de organização da Polícia Civil está de

acordo  com  os  princípios  da  hierarquia  e  da  disciplina,  mantém  assegurada  a

autonomia administrativa e financeira desse órgão, o caráter técnico-jurídico-científico

da investigação criminal  e a função de polícia judiciária  no auxílio  ao sistema de

justiça criminal para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros e

na  fiscalização de natureza  regulamentar.  Ademais,  estão  mantidas  as  atividades

privativas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, quais sejam 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.

De acordo com o projeto, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 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.

A proposição em análise  está  dividida  nos Títulos  I  a  VI,  cada um dividido  em

capítulos, os quais, por sua vez, estão divididos, em sua grande maioria, em seções.

O  Título  I  trata  das  disposições  gerais,  e  os  seus  Capítulos  I  e  II  tratam,

respectivamente, das disposições preliminares e da competência da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais. Destaque-se, nesse ponto, a expressa menção à autonomia

administrativa  e  financeira  da  Polícia  Civil  e  aos  princípios  que  orientam  a  sua

atuação e a investigação criminal.

O Título II dispõe sobre a organização da Polícia Civil, enquanto os seus Capítulos

I, II e III tratam, respectivamente, da estrutura orgânica, da administração superior e

da  administração,  em  que  estão  os  órgãos  de  chefia  da  administração  superior:

Conselho, Colegiado e Corregedoria-Geral; os órgãos de administração: Gabinete da

Chefia  da  Polícia  Civil,  a  Academia  de  Polícia,  o  Departamento  de  Trânsito  e  as

Superintendências  de  Inteligência  Policial,  de  Polícia  Técnica-Científica  e  de

Planejamento,  Gestão  e  Finanças;  e,  finalmente,  as  unidades  administrativas:  o

Instituto de Criminologia, os Departamentos de Polícia Civil, as Delegacias Regionais

de Polícia Civil, o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal, os Postos de

Perícia  Integrada,  Postos  Médico-Legais  e  Seções  Técnicas  Regionais  de
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Criminalística  e  o  Instituto  de  Identificação.  No  âmbito  da  administração  superior,

ressalte-se  a  criação  de  um  colegiado,  de  caráter  consultivo,  integrado  por

representantes de cada uma das carreiras policiais civis. Nesse tópico verifica-se uma

expressiva alteração da estrutura organizacional da Polícia Civil.

O Título III contém o estatuto dos servidores policiais civis, e seus capítulos I a VI

tratam, respectivamente, das prerrogativas; dos direitos; da remoção; do regime de

trabalho; das licenças, dos afastamentos e disponibilidades; e da aposentadoria, dos

proventos  e  das  pensões.  Quanto  às  prerrogativas  de  que  trata  o  Capítulo  I,

destacam-se,  especialmente,  aquelas  que  estão  diretamente  relacionadas  ao

exercício da atividade policial,  como ter o porte livre de arma, em todo o território

nacional,  nos termos da legislação vigente; ter o livre acesso a locais públicos ou

particulares sujeitos a intervenção policial, no exercício de suas atribuições; exercer o

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;  além  de  poder  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.

Outrossim, em face do poder hierárquico do Delegado de Polícia,  ainda lhe são

concedidas as prerrogativas de expedir notificações, mandados policiais e outros atos

necessários ao fiel desempenho de suas atribuições; ser preso somente por ordem

judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável; e requisitar, diretamente, de

entidades  públicas  ou  privadas,  informações,  dados  cadastrais,  objetos,  papéis,

documentos, exame perícias, necessários à instrução de inquérito policial e demais

procedimentos  legais,  assinalando  o  prazo  para  sua  apresentação.  Está  disposto

ainda no projeto, que os Delegados de Polícia gozam de autonomia e independência

no exercício das funções de seu cargo.

Ressalte-se  ainda,  no  que concerne  às  prerrogativas,  o  disposto  no  art.  48  da

proposição, que disciplina o tratamento a ser dispensado ao servidor das carreiras

policiais civis que tenha praticado infração penal, no tocante ao exercício das suas

funções e à percepção de sua remuneração.

No  capítulo  que  cuida  dos  direitos  assegurados  aos  ocupantes  de  cargos  das
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carreiras  policiais  civis,  além  daqueles  voltados  para  a  constante  qualificação

profissional  e para  a  assistência à saúde,  destacam-se o direito  de 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,  e  a garantia  de que todos os atos decisórios de

superiores  hierárquicos que disponham sobre punições,  lotação e remoção sejam

motivados e fundamentados.

Ainda nesse capítulo, na Seção II, estão previstas as indenizações e gratificações

que podem ser concedidas aos servidores das carreiras da Polícia Civil.

O Capítulo III cuida exclusivamente da remoção do servidor de carreira da Polícia

Civil, notadamente com relação às condições em que a remoção será possível, quais

sejam:  a  pedido  do  servidor;  no  interesse  do  serviço  policial,  comprovada  a

necessidade; ou por conveniência da disciplina.

Igualmente,  o  Capítulo  IV  dispõe,  exclusivamente,  sobre  o  regime  de  trabalho

policial  civil,  que  se  caracteriza  pelas  condições  adversas  de  segurança;  pelo

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;

pelo dever de imediata atuação sempre que o policial  civil  presenciar a prática de

infração penal; e pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado

ou fora dele. Destacamos aqui  a expressa menção na proposição à prestação de

serviço em regime de plantão e às regras que orientam o assunto.

O Capítulo V trata das licenças, dos afastamentos e disponibilidades, enumerando

as hipóteses em que poderão ser concedidos.

Por último, o Capítulo VI dedica-se ao regime de aposentadoria, aos proventos e

pensões. Ressalte-se o art. 72 da proposição, porquanto reproduz expressamente o

que diz o “caput” do art. 20-B da Lei Complementar nº 84, de 2005. Nos seus termos

o policial civil e a policial civil serão aposentados voluntariamente, após trinta anos de

contribuição,  desde que contem, pelo  menos,  vinte anos  de efetivo exercício  nos

cargos das carreiras policiais civis, facultando-se, ainda, à policial civil, aposentar-se

após  vinte  e  cinco  anos  de  contribuição  e  de  efetivo  exercício  nos  cargos  das

carreiras policiais civis. Trata ainda esse artigo do tempo de serviço prestado como
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militar e do exercício de funções de cargo comissionado na Polícia Civil, que poderão

ser  considerados  como  de  efetivo  exercício  para  a  concessão  da  aposentadoria

especial.

Quanto  aos proventos,  que serão pagos de forma integral  ou  proporcional,  nas

condições que especifica, cumpre ressaltar o que a proposição estabelece no § 1º do

art. 73. Com efeito, a exemplo do que estabelece o parágrafo único do art. 44 da Lei

Delegada nº 37, de 13/1/89, acrescido por meio do art. 15 da Lei complementar nº

109, de 22/12/2009, para os policiais militares, fica assegurado ao servidor de função

policial  civil,  aposentado em razão de invalidez permanente,  considerado  incapaz

para o exercício de serviço de natureza policial civil, em consequência de acidente no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever

profissional, o pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração

de igual classe, incorporado ao seu provento para todos os fins.

A pensão especial prevista na Lei nº 5.406, de 1969, está sendo mantida para a

família  do  servidor  policial  civil  que  falecer  em  consequência  de  acidente  no

desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no estrito cumprimento do

dever, não obstante o fato de que, agora, as disposições relativas à sua concessão e

seus beneficiários serão tratadas em lei específica.

Passando-se para o Título IV da proposição, os seus Capítulos I a V definem as

carreiras  policiais  civis,  dispõem  sobre  a  forma  de  ingresso,  sobre  o  estágio

probatório, o desenvolvimento na carreira e o adicional de desempenho.

Merece destaque o art. 79 do projeto que qualifica as carreiras policiais civis como

essenciais, próprias e típicas de Estado, de natureza especial e de caráter técnico-

científico derivado da aplicação de conhecimentos das ciências humanas, sociais e

naturalísticas. Nesse passo, também determina que 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  de  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.  Nesse  contexto,  mantém-se  nítida  a
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evidência do caráter jurídico no âmbito da ação investigativa.

Outrossim, outros aspectos se evidenciam, como a regularização da carga horária

semanal do policial civil, a exigência de nível superior de escolaridade para o ingresso

em todas as carreiras da Polícia Civil e a ênfase na hierarquia e na disciplina como

valores  de  integração  e  otimização  das  atribuições  dos  cargos  e  competências

organizacionais pertinentes às atividades da Polícia Civil e que objetivam assegurar a

unidade técnico-científica da investigação policial.

Fica mantido o poder hierárquico e disciplinar do Delegado de Polícia, nos termos

do art.  39 da Constituição Estadual,  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.  Não há

subordinação hierárquica entre o Médico-Legista,  o Perito Criminal,  o  Escrivão de

Polícia e o Investigador de Polícia. Mantém-se assegurada, com primazia, ao Perito

Criminal a coleta de vestígios em locais de crime, garantida sua máxima preservação

por parte daqueles que primeiro chegarem ao local, o qual, depois de liberado, se

sujeita à análise dos Investigadores de Polícia para a obtenção de outros elementos

que possam subsidiar a investigação criminal.

Convém  ainda  destacar  a  expressa  menção  ao  prazo  de  três  ano  de  estágio

probatório, de acordo com o disposto na Constituição Federal, bem como a exigência

de prova oral para a carreira de Delegado de Polícia.

O  Capítulo  V,  por  sua  vez,  trata  do  Adicional  de  Desempenho  –  ADE  –,

praticamente abrangendo todo o conteúdo da Lei Complementar n° 84, de 2005, que

está sendo revogada, e traz, como novidade, a Avaliação Especial de Desempenho –

AED –, para a avaliação dos servidores durante o estágio probatório, como um dos

requisitos  para  a  obtenção  do  referido  adicional.  A  Avaliação  Especial  de

Desempenho é o processo de acompanhamento e avaliação do desempenho dos

servidores  em  período  de  estágio  probatório  da  administração  pública  direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, que abrange as secretarias,

órgãos autônomos, fundações e autarquias.

É  importante  ressaltar  que os  requisitos  para  a  obtenção do ADE estão  sendo

alterados, contudo, sem prejuízo do conteúdo.
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O Título V contém o Estatuto Disciplinar, cujos Capítulos I a VII dispõem sobre os

preceitos éticos; os deveres; a responsabilidade; as transgressões disciplinares; os

procedimentos administrativos disciplinares e os recursos.

Finalmente, o Título VI contém as disposições finais. Nele está prevista a alteração

da  estrutura  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia,  notadamente  com  relação  à

denominação dos seus níveis.

Outrossim,  estabelece-se  o  mesmo  quantitativo  de  cargos  correspondentes  à

função pública a que se refere a Lei  nº  10.254,  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  da  carreiras  de  que  trata  a  proposição,

atualmente previsto na Lei Complementar nº 84, de 2005, que ora se propõe revogar.

Dispõe ainda de forma idêntica à prevista na citada Lei Complementar nº 84, sobre

os  requisitos  para  o  provimento  de  cargos  em  comissão  e  para  as  funções  de

confiança da estrutura da Polícia Civil.

Ressalte-se o art. 226, porquanto estabelece que a verificação do nexo causal entre

o exercício das funções e a consequente invalidez ou morte do servidor da Polícia

Civil de Minas Gerais, 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 Polícia Civil.

Por derradeiro, estabelece que será aplicado, subsidiariamente, aos integrantes do

quadro de pessoal da Polícia Civil e no que não contrariar a futura lei complementar,

o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, e revoga a Lei

nº 5.406, de 1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil, e a Lei Complementar

nº 84, de 2005, que modifica a estrutura das carreiras policiais civis e cria a carreira

de Agente de Polícia.

Com o objetivo de adequar a proposição à boa técnica legislativa, sem alteração do

seu conteúdo, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Nesse substitutivo foi dada forma correta à redação de alguns dispositivos e foram

padronizadas algumas expressões, com vistas à melhor compreensão da matéria,

destacando-se, nesse aprimoramento, o auxílio dos órgãos de Governo e da Polícia
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Civil.

Ressalte-se,  contudo,  que  um  exame pormenorizado  da  matéria  será  realizado

oportunamente pelas Comissões de mérito seguintes.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto  de Lei  Complementar  n° 23/2012 na forma do Substitutivo  n° 1,  a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2012

Contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG e o

regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Esta lei organiza a Polícia Civil do Esta do de Minas Gerais – PCMG –,

define sua competência e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras

policiais civis.

Art. 2° – A PCMG, órgão autônomo, essencial à segur ança 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;

IV – apuração das infrações penais,  exercício da polícia judiciária  e cooperação

com as autoridades judiciárias, civis e militares, em assuntos de segurança interna.

Art.  3° –  A PCMG está  submetida  aos  princípios  cons titucionais  da  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e deve ainda observar, na sua

atuação:
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I – a promoção dos direitos humanos;

II – a participação e interação comunitária;

III – a mediação de conflitos;

IV – o uso proporcional da força;

V  –  o  atendimento  ao  público  com  presteza,  probidade,  urbanidade,  atenção,

interesse, respeito, discrição, moderação e objetividade;

VI – a hierarquia e a disciplina;

VII – a transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo, na

forma da lei.

Art. 4° – Além dos princípios referidos no art. 3°,  orientam a investigação criminal e

o exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público,

a finalidade pública, a proporcionalidade, a obrigatoriedade de atuação, a autoridade,

a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade, observando-se ainda:

I – a investidura em cargo de carreira policial civil;

II – a inevitabilidade da atuação policial civil;

III – a inafastabilidade da prestação do serviço policial civil;

IV – a indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais;

V – a indelegabilidade da atribuição funcional do policial civil;

VI – a indivisibilidade da investigação criminal;

VII – a interdisciplinaridade da investigação criminal;

VIII – a uniformidade de procedimentos policiais.

Art. 5° – À PCMG é assegurada autonomia administrat iva 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 a folha e os 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;

IV – adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos.

Parágrafo único – As atividades de planejamento e orçamento e de administração
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financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Chefe da PCMG e

tecnicamente às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda,

respectivamente.

Art. 6° – A investigação criminal tem caráter técni co-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. 7° – 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 – a pesquisa técnico-científica a respeito de autoria, de materialidade, de motivos

e de circunstâncias da infração penal;

II  –  a  articulação  ordenada  dos  atos  notariais  do  inquérito  policial  e  demais

procedimentos de formalização da produção probatória da prática de infração penal;

III – a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento da crise dele decorrente.

Art. 8° – A investigação criminal se destina à apur ação de infrações penais, para

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.  9° –  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  –  o  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
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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;

VIII  –  a  elaboração  de  registros,  termos,  certidões,  atestados  e  demais  atos

previstos no Código de Processo Penal ou em leis específicas.

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 servidores da PCMG terão carteira funcional,  na forma de decreto

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,  incumbem,  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 a 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:
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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;

VI – realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou extraordinário, em

atividades  e  em  repartições  em  que  atue,  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 suas armas e munições, de explosivos,

fogos  de  artifício  e  demais  produtos  controlados,  observada  a  legislação  federal

específica;

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  inciso  XVI  do  art.  5° da  Constituição  da

República;

X  –  desenvolver  atividades  de  ensino,  extensão  e  pesquisa,  em  caráter
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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 da República.

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 onde houver ato

criminal;

XVIII  – auxiliar  na transferência definitiva da administração e custódia de presos

para unidades do sistema prisional do Estado;

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;
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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;

g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

§  1° –  Integram,  ainda,  a  estrutura  orgânica  da  PCM G  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;

IV – Instituto Médico-Legal;

V  –  Postos  de  Perícia  Integrada,  Postos  Médicos  Legais  e  Seções  Técnicas

Regionais de Criminalística;

VI – Instituto de Identificação.

§ 2° – 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.

§ 3° – O Instituto de Criminalística, o Instituto M édico-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.

§ 4° – As demais unidades administrativas da estrut ura orgânica complementar e a
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distribuição e descrição das competências das unidades administrativas da PCMG

serão estabelecidas em decreto.

§ 5° – O Hospital da Polícia Civil, resultado da tr ansformação do Departamento de

Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei n° 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 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,

na ausência deste, na seguinte ordem, pelo:

I – Corregedor-Geral de Polícia Civil;

II – Chefe de Gabinete da PCMG;

III – Superintendente de Investigação Criminal e Polícia Judiciária;

IV – Superintendente de Inteligência Policial;

V – Diretor da Academia de Polícia Civil;

VI – Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII – Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Art.  21  –  O  Chefe  da  PCMG  ficará  afastado  de  suas  funções  em  caso  de

cometimento  de  infração  penal  cuja  sanção  cominada  seja  de  reclusão,  após  o

trânsito em julgado de decisão judicial.
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Parágrafo único – Na hipótese a que se refere o "caput", 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  e  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, do Estado, sem sair 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 esta for por ato de

bravura ou para o último nível da carreira;

IX – suspender o porte de arma de policial civil, por recomendação médica ou como

medida cautelar em processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e

a ampla defesa;

X – editar resoluções e demais atos normativos para a consecução das funções de

competência da PCMG.

Seção II

Da Chefia Adjunta da PCMG

Art. 23 – O Chefe Adjunto da PCMG, nomeado pelo Governador do Estado, tem por

função auxiliar o Chefe da PCMG no exercício e suas atribuições, competindo-lhe:

I  –  substituir  o  Chefe  da  PCMG  em  suas  ausências,  férias,  afastamentos  e

impedimentos eventuais;
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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;

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 – Compõem o Conselho Superior da PCMG:

I – o Chefe da PCMG, que o presidirá;

II – o Chefe Adjunto da PCMG;

III – o Corregedor-Geral de Polícia Civil;

IV – os dirigentes dos órgãos de administração da PCMG, previstos no inciso II do

"caput" do art. 17.

Art. 26 – Ao Conselho Superior da PCMG compete:

I – conhecer, fomentar e manifestar-se 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 sobre  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;
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VII – propor a remoção "ex officio" de policial civil, por conveniência da disciplina ou

no interesse do serviço policial;

VIII – deliberar, por dois terços dos membros, sobre a remoção "ex officio" ou no

interesse  da  disciplina,  motivadamente,  de  ocupante  do  cargo  de  Delegado  de

Polícia;

IX – decidir, mediante deliberação de dois terços dos membros, 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 n° 7.920, de 8 de janeiro de  1981;

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, observado o interesse da instituição.

Art. 27 – O Presidente do Conselho Superior da PCMG será substituído nas suas

ausências, férias, afastamentos ou impedimentos eventuais pelo Chefe Adjunto da

PCMG.

Art. 28 – O Conselho Superior da PCMG elaborará seu regimento interno, 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.

Art. 29 – O Conselho Superior da PCMG é estruturado em:

I – Órgão Especial;

II – Câmara Disciplinar;

III – Câmara de Planejamento e Orçamento.
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Subseção I

Do Órgão Especial

Art. 30 – Ao Órgão Especial, composto exclusivamente por Delegados-Gerais de

Polícia, compete pronunciar-se, 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  do  art.  26,  quando

relacionado  com  a  carreira  de  Delegado  de  Polícia,  por  força  do  princípio  da

hierarquia funcional.

Subseção II

Da Câmara Disciplinar

Art. 31 – 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. 32 – No julgamento de recursos dirigidos contra atos emanados do Corregedor-

Geral da Polícia Civil que, nesta hipótese, abster-se-á de votar, a Câmara Disciplinar

será presidida pelo Chefe-Adjunto da PCMG.

Subseção III

Da Câmara de Planejamento e Orçamento

Art.  33  –  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.

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;
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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 Polícia Civil;

VII – dois Técnicos Assistentes da Polícia Civil.

§ 1° – O Chefe da PCMG designará os membros do Cole giado da PCMG dentre

aqueles que se encontram em atividade.

§ 2° – O regulamento do Colegiado da PCMG disporá s obre o seu funcionamento, a

competência,  a  forma  de  designação  de  seus  integrantes,  sua  presidência,  a

desistência, renúncia e substituição de seus membros.

§  3° –  A designação  para  compor  o  Colegiado  da  PCMG  não  impede  e  nem

suspende o exercício regular das funções do cargo para o qual o servidor se encontra

nomeado.

§ 4° – 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  após  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;

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;

V – auxiliar no processo de promoção de servidores da PCMG, acompanhando a

realização das sessões e atos correspondentes.
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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 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 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 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 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;
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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  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

servidor  da  PCMG  e  cumprir  mandado  de  busca  e  apreensão  relacionado  a

procedimentos de competência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil;

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.

§ 1° – Acolhida a proposta de que trata o inciso IX  do "caput", 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.

§ 2° – O afastamento de servidor da PCMG por períod o superior a noventa dias 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 aos Delegados de Polícia.



1298
____________________________________________________________________________

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;

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:

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,  aperfeiçoar  a  doutrina,  a  normalização  e  os

protocolos de atuação profissional;
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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 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

dos 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  relativos  às

atividades acadêmicas de sua competência;

XIV – organizar e manter biblioteca especializada em matéria de interesse para os

serviços policiais civis;

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.

§ 1° – A Academia de Polícia Civil manterá o Instit uto de Criminologia como órgão
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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.

§  2° –  Os  servidores  da  PCMG  poderão  concorrer  ao  c redenciamento  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 o exame de aptidão física e mental para habilitação de

condutor de veículo automotor;

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 pertinentes;

IV – vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar,

emplacar,  selar  a  placa  e  licenciar  veículos,  expedindo  os  correspondentes

certificados;
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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  exercer  a  função  de  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 – Jaris –;

XIV – 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.

Parágrafo único – Integram a estrutura do Detran as Circunscrições Regionais de

Trânsito – Ciretrans –, 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
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planejar,  coordenar  e  supervisionar  a  execução  de  investigação  criminal,  a

preservação da ordem e segurança públicas, 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

delegacias de Polícia Civil, no âmbito de sua competência;

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
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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;

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.

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:
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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;

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 da administração superior, de administração e das unidades

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;
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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.

§ 1° – A Superintendência de Polícia Técnico-Cientí fica 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.

§  2° –  Os  Peritos  Criminais  e  Médicos-Legistas  lota dos  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;

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

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
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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  adquirir,  controlar  e  prover  bens  e  serviços  para  órgãos  e  unidades  da

PCMG;

VII  – manter  a gestão  de  arquivo e de documentos e atuar  na preservação da

memória e história da PCMG;

VIII – prover a atualização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos da

PCMG;

IX – 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;

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, observada a legislação vigente;

V – ter  prioridade em qualquer  serviço de  transporte  e comunicação,  público  e

privado, quando em serviço de caráter urgente;
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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 n° 83, de 28 de janeiro de

2005;

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.

Parágrafo  único  –  A carteira  de  identidade  funcional  do  servidor  das  carreiras

policiais civis consignará as prerrogativas constantes nos incisos III a V deste artigo.

Art. 48 – 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 PCMG;

III – requisitar, diretamente, de entidades públicas ou privadas, informações, dados

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.  49  – O servidor  das carreiras  policiais  civis  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.

§  1° –  O servidor  colocado em  liberdade  provisória  retornará  ao  exercício  das
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funções.

§ 2° – No caso de condenação que não implique demis são, 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.

§  3° –  É vedado reter  ou  descontar  vencimentos ou  p roventos  do servidor  em

decorrência  de  processo  ou  sindicância  administrativa  enquanto  houver  a

possibilidade de recurso administrativo da decisão.

§ 4° – O afastamento a que se refere o "caput" comp ete ao Chefe da Polícia Civil.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

Seção I

Dos Direitos dos Servidores da Polícia Civil

Art.  50  –  São  direitos  do  ocupante  de  cargo  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,  nos  termos  de

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 a  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
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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;

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. 51 – 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;

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 examinadoras, em processo de habilitação,

controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do Detran,

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;
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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);

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, nos termos de

regulamento.

Parágrafo único – 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  pago

anualmente no mês de abril.

Art.  52  –  Salvo  por  imposição  legal,  ordem  judicial  ou  autorização do  servidor,

nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos, provento ou pensão.

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. 53 – Os servidores da Polícia Civil só poderão ser removidos de uma unidade
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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;

V – por conveniência da disciplina.

§ 1° – As remoções a que se referem os incisos I, I I e V não geram direito para o

servidor à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização.

§ 2° – O edital do processo seletivo de que trata o  "caput" será publicado na forma

e período definidos pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 54 – 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 a que se refere o "caput" independe da existência de

vaga no quadro de distribuição de pessoal da Polícia Civil.

Art. 55 – 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

consequente  percepção  dos  auxílios  correspondentes,  nos  termos  desta  lei

complementar, caso requeira, formalmente, a lotação na unidade de origem.

Art. 56 – 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 Chefia da Polícia Civil atribui-se o processamento da motivação
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do ato de remoção "ex officio" de servidor da Polícia Civil, no interesse do serviço,

comprovada a necessidade.

Art. 57 – É vedada a remoção "ex officio" de servidores da Polícia Civil durante o

gozo de férias regulamentares ou férias-prêmio.

Parágrafo único – O servidor  poderá  ser  removido  para a  unidade de recursos

humanos da Polícia Civil, em casos de licença, afastamento ou disponibilidade que

inviabilize o exercício pleno das atividades por período superior a cento e oitenta dias.

Art. 58 – 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. 59 – 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;

III – pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora

dele.

§ 1° – Na hipótese do inciso II deste artigo, diant e da impossibilidade de 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.

§ 2° – 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
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servidor;

III – no descanso, imediato e subsequente, pelo período mínimo de doze horas;

IV – no cumprimento de carga horária semanal de trabalho de quarenta horas.

§ 3° – O período em trânsito para a realização de d iligências 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 DAS DISPONIBILIDADES

Seção I

Das Licenças

Art. 60 – 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;

V – por acidente em serviço.

Art. 61 – 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,

sendo indispensável a avaliação médica.

Art. 62 – O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a

qualquer atividade remunerada.

Art. 63 – A licença para tratamento de saúde depende de inspeção por junta médica

oficial, até para o caso de prorrogação.

§ 1° – A licença concedida dentro do prazo de sesse nta dias do término da anterior

é considerada prorrogação.

§ 2° – 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.

§ 3° – Declarada a incapacidade definitiva para o s erviço, o servidor da Polícia Civil
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será afastado de suas funções e aposentado, ou, se considerado apto, reassumirá o

exercício das funções imediatamente ou ao término da licença.

Art. 64 – O servidor da Polícia Civil atacado por doença grave definida em portaria

ministerial  ou  legislação  específica  será  compulsoriamente  licenciado,  com

vencimento ou remuneração integral e demais vantagens.

Parágrafo  único  –  Para  verificação  da  moléstia  referida  no  "caput",  a  inspeção

médica será feita obrigatoriamente por uma junta médica oficial, composta de três

membros.

Art. 65 – 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. 66 – A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida, com

vencimentos  integrais,  pelo  prazo  máximo  de  trinta  dias,  sendo  admitida  a

prorrogação, sem remuneração, por até cento e vinte dias.

§ 1° – A licença a que se refere o "caput" 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.

§  2° –  O requerimento da licença por  motivo  de doen ça em pessoa da família

deverá ser instruído com laudo expedido por junta médica oficial.

§ 3° – Considera-se, para o efeito deste artigo, co mo 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.  67  –  Será  concedida  licença  por  acidente  em  serviço,  sem  prejuízo  dos

vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo, pelo prazo máximo de dois

anos, observado o seguinte:

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  –  caso  o  acidentado  em  serviço  necessite  de  tratamento  especializado  não
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disponível em instituição pública, poderá ter tratamento em instituição privada à conta

de recursos da Polícia Civil, desde que recomendado por junta médica oficial;

IV – 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.  68  –  Sem prejuízo da  remuneração,  os  servidores da  Polícia  Civil  poderão

afastar-se de suas funções, por oito dias consecutivos, por motivo de:

I – casamento;

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. 69 – 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;

III – para exercer a presidência de entidade sindical representativa de servidores da

Polícia Civil, constituída na forma da legislação, pelo período do mandato;

IV – para atender a outras entidades públicas, na forma de regulamento, quando

autorizado pelo Governador do Estado.

§ 1° – 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
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administrativo disciplinar.

§ 2° – 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.

§ 3° – O servidor da Polícia Civil que não comprova r o aproveitamento da atividade

desempenhada,  na  forma do  §  2°,  nos  trinta  dias  sub sequentes  ao  seu término,

perderá o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 4° – O servidor da Policia Civil que tenha se afa stado 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. 70 – 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. 71 – O servidor da policia civil poderá, ainda, afastar-se das funções do cargo

para:

I – exercer cargo público eletivo;

II – concorrer a cargo público eletivo;

III – exercer cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou de Município, ou

ainda, a direção de órgão autônomo; e

IV – tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos.

§ 1° – Não será permitido, nas hipóteses previstas no "caput", 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.

§ 2° – O afastamento previsto no inciso III  implica rá a percepção exclusiva dos

vencimentos e das vantagens da função pública a ser exercida.

§ 3° – O afastamento previsto nos incisos I e IV nã o será considerado como efetivo

exercício e dar-se-á sem vencimentos e vantagens.

§ 4° – O afastamento do servidor para concorrer a c argo público eletivo dar-se-á

sem prejuízo da percepção de vencimentos e vantagens.
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CAPÍTULO VI

DA APOSENTADORIA, DOS PROVENTOS E DAS PENSÕES

Seção I

Da Aposentadoria

Art. 72 – O servidor da Polícia Civil será aposentado:

I – compulsoriamente;

II – voluntariamente;

III – por invalidez.

§ 1° – A aposentadoria compulsória de servidor do q uadro 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.

§ 2° – É adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4°,

incisos II e III, da Constituição da República, para o servidor das carreiras policiais

civis, cujo exercício é considerado atividade de risco.

§ 3° – A aposentadoria por invalidez será sempre pr ecedida 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. 73 – 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 o art.

77;

II – se mulher:

a) 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 o art. 77;

b) após vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício nos cargos das

carreiras policiais civis a que se refere o art. 77.

§ 1° – Considera-se no efetivo exercício nos cargos  das carreiras policiais civis a

que se refere o art. 77 a execução de funções de cargo comissionado da Polícia Civil

para o qual tenha sido nomeado ou designado o servidor de carreira policial civil.

§ 2° – Para a obtenção do prazo mínimo de efetivo e xercício nos cargos da carreira
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policial  civil,  poderá  ser  considerado  o  tempo  de  serviço  prestado  como  militar

integrante dos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de  Minas  Gerais,  bem  como  de  instituições  congêneres  de  outros  Estados  da

Federação.

Seção II

Dos Proventos

Art. 74 – 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.

§  1° –  Ao  servidor  de  função  policial  civil  aposent ado  em  razão  de  invalidez

permanente,  considerado incapaz para o exercício de serviço de  natureza 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.

§ 2° –  O provento integral  de que trata esta  lei  co mplementar  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
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cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Seção III

Da Pensão Especial

Art. 75 – 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 pensão especial, que não poderá ser inferior ao vencimento e

demais vantagens que percebia à 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. 76 – Disposições relativas à concessão de pensão especial e seus beneficiários

serão tratadas em lei específica.

TÍTULO IV

DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 77 – As carreiras policiais civis são as seguintes:

I – Delegado de Polícia;

II – Médico-Legista;

III – Perito Criminal;

IV – Escrivão de Polícia;

V – Investigador de Polícia.

Art. 78 – A estrutura das carreiras de que trata o art. 77 e o número de cargos de

cada uma delas são os constantes no Anexo I.

Art. 79 – Para os efeitos desta lei complementar, considera-se:

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,
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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;

V – grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 80 – 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.

§ 1° – 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

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;
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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 os quais

esteja habilitado;

X – atuar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento das técnicas de trabalho.

§ 2° – As atribuições específicas dos cargos das ca rreiras a que se refere o art. 77

são as constantes no Anexo II.

§ 3° – Para o desempenho de suas funções, o Delegad o 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.

§ 4° – A coleta de vestígios em locais de crime com pete, 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.

§  5° –  O  exercício  das  atribuições  dos  cargos  integ rantes  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. 81 – Os cargos das carreiras a que se refere o art. 77 são lotados no Quadro de

Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

§ 1° – 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.

§ 2° –  A cessão de ocupante de cargo das carreiras  a que se refere o art.  77

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou
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função gratificada, em conformidade com a legislação.

Art.  82 – 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.

§  1° –  A hierarquia  e  a  disciplina  são  valores  de  i ntegração  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.

§  2° –  A  hierarquia  constitui  instrumento  de  contro le  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.

§ 3° – 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.

§ 4° – O regime hierárquico não autoriza imposições  sobre o convencimento do

servidor,  desde  que  devidamente  fundamentado,  garantindo-lhe  autonomia  nas

respostas às requisições.

§ 5° – Para fins de construção das tabelas de venci mento básico das carreiras a

que se refere o art. 77, o princípio da hierarquia será gradativamente aplicado.

§ 6° – Não há subordinação hierárquica entre o Médi co-Legista, o Perito Criminal, o

Escrivão de Polícia e o Investigador de Polícia.

Art.  83  –  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



1323
____________________________________________________________________________

atividade policial civil.

§  1° –  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.

§  2° –  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.

§ 3° – Aplica-se o disposto neste artigo aos servid ores que, na data de publicação

desta lei complementar, forem detentores de função pública.

CAPÍTULO II

DO INGRESSO

Art.  84  –  O ingresso em  cargo efetivo  das  carreiras  a  que se  refere  o  art.  77

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.

§ 1° – Verificada a existência de pelo menos 10% (d ez 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, observada a legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal.

§ 2° – Caberá privativamente à Academia de Polícia Civil a realização:

I – na forma do edital, do concurso público a que se refere o "caput";

II – nas condições estabelecidas em regulamento, do curso de formação técnico-

profissional a que se refere o "caput".

§ 3° – O candidato aprovado nas etapas a que se ref erem os incisos I a V do art. 85

será matriculado automaticamente no curso de formação técnico-profissional e fará

jus  a  uma  bolsa  de  estudo,  durante  a  realização  do  curso,  equivalente  a  50%

(cinquenta por cento) do valor correspondente à remuneração atribuída ao primeiro

grau do nível inicial da carreira para a qual tenha se candidatado.

§ 4° – O candidato que, ao ingressar no curso de fo rmação técnico-profissional,

aceitar  a  bolsa  de  estudo  de  que  trata  o  §  3° firma rá  termo  de  compromisso,

obrigando-se  a  devolver  ao  Estado,  em  dois  anos,  pelo  valor  reajustado
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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 – abandonar o 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.

§  5° –  O  servidor  público  ocupante  de  cargo  de  prov imento  efetivo  do  Poder

Executivo  do  Estado  que  estiver  matriculado  no  curso  de  formação  técnico-

profissional a que se refere o "caput" poderá optar pela percepção da remuneração

de seu cargo de provimento efetivo, durante o período de realização do curso.

§ 6° – O tempo de frequência ao curso de formação t écnico-profissional a que se

refere  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 a que se refere o § 3°, ressalvado o servidor que fez a opção a que

se refere o § 5°.

Art. 85 – 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 adequadas 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

moral, social e criminal;

VI – curso de formação técnico-profissional.

§ 1° – As etapas previstas nos incisos II a V, de c aráter eliminatório, e a prevista no
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inciso VI, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas para os aprovados

na etapa prevista no inciso I.

§ 2° – A etapa a que se refere o inciso I, de carát er eliminatório e classificatório,

poderá ser constituída de prova objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva

para todos todos os cargos, além de prova oral e de títulos para o cargo de Delegado

de Polícia, devendo ser satisfeitos os demais requisitos e exigências estabelecidos

em regulamento e no edital do concurso.

§ 3° – As regras do processo seletivo serão publica das 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;

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;

c) de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

§ 4° – O concurso para ingresso na carreira de Dele gado de Polícia far-se-á, nas

provas de conhecimento, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 86 – O ingresso em cargo das carreiras policiais civis a que se refere o art. 77,

a realizar-se conforme o disposto no art. 84, 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;

III  – superior,  conforme definido no edital  do concurso público, para ingresso na

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
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graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Art.  87  –  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.  88 – 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 a que se refere o art. 77, com jornada equivalente

à  do  cargo  de  origem,  cuja  remuneração,  incluídos  adicionais,  gratificações  e

vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira a que se refere

o art. 77, 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",  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. 89 – 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 avaliada, em caráter permanente, pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil,

a conveniência da permanência e da declaração de estabilidade na carreira.

Parágrafo único – Na avaliação a que se refere o "caput", serão observados, entre

outros critérios estabelecidos em regulamento:

I – idoneidade moral;

II – conduta compatível com as atribuições do cargo;

III – dedicação no cumprimento dos deveres e das atribuições do cargo;

IV – eficiência, pontualidade, assiduidade e comprometimento no desempenho de
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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;

X – a frequência e a avaliação em cursos promovidos pela Polícia Civil.

Art. 90 – 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 de Polícia Civil.

§ 1° – A comissão a que se refere o "caput" será co mposta:

I  – para a carreira a que se refere o inciso I  do art.  77, por dois Delegados de

Polícia, sendo um posicionado em nível da carreira igual ou superior ao que estiver

posicionado o servidor avaliado;

II – para as carreiras a que se referem os incisos II e III do art. 77, 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;

III – para as carreiras a que se referem os incisos IV e V do art. 77, 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 d o servidor da Polícia Civil serão

deliberadas pelo Conselho Superior da Polícia Civil.

Art. 91 – O Corregedor-Geral da Polícia Civil poderá, a qualquer tempo do estágio

probatório,  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 a que

se refere o "caput", o período de estágio probatório do servidor.

Art. 92 – O servidor da Polícia Civil, no curso do estágio probatório, somente poderá
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afastar-se do exercício do cargo por motivo de férias regulamentares ou licença para

tratamento de saúde, casos em que o estágio não se suspende.

Art. 93 – O Corregedor-Geral de 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 probató rio implica a expedição da

declaração de estabilidade do servidor da Polícia Civil.

§ 2° – Quando o Conselho Superior da Polícia Civil decidir, 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. 94 – 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. 95 – O desenvolvimento do servidor nas carreiras a que se refere o art. 77 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

complementar.

Art. 96 – Progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o

grau subsequente, no mesmo nível da carreira a que pertence.

§ 1° – A progressão do servidor posicionado até o p enúltimo 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;

III – ter recebido avaliação periódica de desempenho individual satisfatória durante

o período aquisitivo, nos termos do § 3° do art. 31  da Constituição do Estado.

§  2° –  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, a que se refere o § 2°

do art. 72;

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 satisfatória no último

nível hierárquico da carreira a que pertence;

IV – ter requerido a aposentadoria, em caráter irretratável, e não se ter beneficiado

da faculdade prevista no § 24 do art. 36 da Constituição do Estado.

§  3° –  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 § 6° do a rt. 36 da Constituição do Estado;

II – não tenha efetivada a aposentadoria devido ao não atendimento dos requisitos

legais.

Art. 97 – Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o

nível subsequente, na carreira a que pertence.

§ 1° – As promoções poderão ser:

I – por antiguidade;

II – por merecimento;

III – por ato de bravura;

IV – por invalidez;

V – "post mortem";

VI – por aposentadoria;

VII – especial.

§  2° –  As  promoções  pelos  critérios  alternados  de  a ntiguidade  e  merecimento

ocorrerão, anualmente, nos meses de junho e dezembro, na forma do disposto no

edital de promoção.

§ 3° – Os períodos previstos no § 2° podem se aplic ar para a promoção por ato de

bravura, por escolaridade adicional e para a promoção especial.

§ 4° – As promoções por  invalidez, "post  mortem" e por  aposentadoria poderão

ocorrer em qualquer época do ano e independem da existência de vagas.

§ 5° – A promoção retroage os seus efeitos, para to dos os fins de direito, à data do
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implemento do período aquisitivo.

§ 6° –  Fará jus à promoção por  merecimento e por  an tiguidade o servidor  que

atender  às  exigências  estabelecidas  em  regulamento  e  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 § 3° do art. 31 da Constituição do  Estado;

IV – comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento;

V – comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser

promovido.

§ 7° – A promoção nas carreiras de Delegado de Polí cia, Médico-Legista e Perito

Criminal dependerá da existência de vagas.

§ 8° – Os limites de vagas por nível para a promoçã o nas carreiras de Escrivão de

Polícia e Investigador de Polícia serão definidos na forma de regulamento.

§ 9° – 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. 98 – 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.  99  –  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 § 3° do  art. 31 da Constituição do Estado;
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IV – comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento.

Art. 100 – Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será

posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 101 – 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. 102 – Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período

aquisitivo:

I – sofrer punição disciplinar em que seja suspenso por trinta dias ou mais, exceto

se reabilitado;

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",  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. 103 – As promoções por merecimento e por antiguidade terão seus requisitos

definidos em regulamento.

Art.  104  –  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;

VI – o servidor de maior idade.

Art. 105 – 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

governamentais de âmbito estadual ou federal.
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CAPÍTULO V

DO ADICIONAL DE DESEMPENHO

Art. 106 – 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 n° 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.

§ 1° – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de  avaliações  de  desempenho  individual  –  ADIs  –  e  de  avaliações  especiais  de

desempenho – AEDs – satisfatórias obtidas pelo servidor da Polícia Civil.

§ 2° – A ADI e a AED serão realizadas em conformida de com instrução do Conselho

Superior da Polícia Civil.

§ 3° – O servidor da Polícia Civil  da ativa que fiz er a opção a que se refere o

"caput", fará jus ao ADE a partir do exercício subsequente.

§ 4° – A partir da data da opção pelo ADE, não serã o concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao servidor da Polícia Civil, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 5° – O somatório de percentuais de ADE e de adici onais 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.

§ 6° – 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. 107 – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a conclusão do estágio probatório pelo servidor da Polícia Civil;

II – ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na AED.

§  1° –  Para  fins  do disposto no inciso  II  do "caput ",  considera-se satisfatório  o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2° – O período anual considerado para a AED terá início no dia e no mês do

ingresso do servidor da Polícia Civil.
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§ 3° – Na ADI e na AED será considerado fator de av aliação o aproveitamento em

curso profissional realizado pela Academia de Polícia Civil.

§ 4° – A regulamentação da ADI e da AED, no que se refere ao disposto no § 3°,

será efetivada por instrução do Conselho Superior da Polícia Civil.

Art.  108  –  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).

§ 1° – 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.

§ 2° – O valor do ADE não será cumulativo, devendo o percentual apurado a cada

nível substituir o percentual anteriormente percebido pelo servidor da Polícia Civil.

§ 3° – O servidor da Polícia Civil que não for aval iado, 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.

§ 4° – Se o afastamento previsto no § 3° for decorr ente 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).

§ 5° – Ao servidor da Polícia Civil submetido a rea daptação de função, a outras

restrições decorrentes de  problemas  de saúde,  ou  que tenha sofrido  acidente  no

exercício  de  suas  atividades,  serão  asseguradas,  pelo  Chefe  da  Polícia  Civil,
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condições especiais para a realização da AED e da ADI, observadas suas limitações.

§ 6° – O servidor da Polícia Civil afastado do exer cício 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;

V – exercício temporário de cargo público de outra esfera de governo.

Art.  109  –  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 avaliações 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).

§ 1° – O valor do ADE a ser incorporado aos provent os 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.

§ 2° – Para fins de incorporação aos proventos do s ervidor da Polícia Civil que não

alcançar o número de resultados satisfatórios definido nos incisos do "caput", o valor
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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.  110 – 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. 111 – 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;

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. 112 – 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, 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 ofício 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 atualizados 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,  independentemente  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;

XXVI – participar de comemorações cívicas e outras, quando convocado.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE

Art. 113 – 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  nem  impedem  a  responsabilização  administrativa  de  competência  da

Corregedoria-Geral de Polícia Civil.

Art. 114 – A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que
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importe em prejuízo para o Estado ou a terceiros.

Art. 115 – 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  a  que  se  refere  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. 116 – Considera-se transgressão disciplinar toda ação ou omissão que, pela

sua natureza, seja contrária às disposições legais e aos deveres funcionais.

Art. 117 – As transgressões disciplinares são:

I – penais quando possuem definição idêntica ou correspondente à da lei para o

ilícito penal ou que a ela possam se adequar; ou

II – 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.  118 – As transgressões disciplinares são classificadas em leves,  médias ou

graves.

Art. 119 – 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 de superior imediato;

IV –  ausentar-se do serviço  durante  o  expediente,  sem autorização do superior

imediato;
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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,

exceto quando se tratar de narração de eventos de que tomou conhecimento e seja

necessária à instrução da apuração de infração penal ou administrativa;
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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 de licença,

afastamento, disponibilidade, férias ou dispensa do serviço, ou ainda depois de tomar

conhecimento de que qualquer um deles terminou ou foi cassado;

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  como  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. 120 – 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;

V – dificultar, retardar ou, de qualquer modo, frustrar, influenciar ou concorrer para

que não seja  cumprida  ordem legal  da  autoridade competente  e  opor  resistência
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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  –  lançar,  alterar  ou excluir,  culposamente,  em livros,  em documentos ou em

sistemas  informatizados  oficiais,  dados  errôneos,  incompletos,  indevidos  ou  que

possam induzir a erro.

VIII – 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;

IX  –  deixar  de  cumprir  ordem,  escrita  ou  verbal,  de  superior  hierárquico,  salvo

quando contrária a disposição legal;

X – faltar com a verdade no exercício da função policial civil;

XI – utilizar-se, para qualquer fim, do anonimato vedado constitucionalmente;

XII – concorrer para a discórdia ou a desarmonia entre policiais, mesmo que de

outras instituições, ou provocar inimizade entre eles;

XIII  –  manter relações de amizade ou exibir-se em público,  habitualmente,  com

pessoas que,  notoriamente,  sejam autores de  ilícitos  penais,  exceto em razão de

serviço;

XIV  –  delegar  a  particular  o  exercício  de  funções  da  PCMG,  sem  expressa

permissão legal;

XV  –  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;

XVI – 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;

XVII – permitir ou determinar que servidor sob sua subordinação modifique o local

de  prestação  de  suas  atividades,  sem  as  formalidades  legais  ou  sem  decisão

expressa da autoridade competente;
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XVIII – abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

XIX – simular doença para esquivar-se do cumprimento do serviço policial;

XX – utilizar qualidade ou posição hierárquica diversas daquela que efetivamente

lhe corresponde;

XXI – 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, feri-los ou produzir lesões em terceiros;

XXII – omitir-se nos cuidados com a integridade física ou moral de preso sob sua

custódia, ainda que provisória;

XXIII  – dirigir-se ou referir-se a superior  hierárquico, subordinado ou autoridades

públicas de modo desrespeitoso;

XXIV  –  negligenciar  no  cumprimento  das  obrigações  funcionais  inerentes  a

qualquer procedimento investigatório, de maneira injustificada;

XXV – prevalecer-se abusivamente da condição de policial ou servidor da PCMG;

XXVI – 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;

XXVII – 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;

XXVIII – praticar, em serviço ou em decorrência deste, ofensas físicas ou verbais

contra servidores ou terceiros, salvo em legítima defesa;

XXIX – atentar contra a moral e os bons costumes, no exercício de suas funções,

com palavras, por meio escrito ou verbal, gestos ou ações;

XXX – 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;

XXXI – tornar público, por qualquer meio, dependência de unidade policial, com a

finalidade de vulnerabilizar a sua segurança ou de desprestigiar a imagem da PCMG;

XXXII – ordenar ou executar medida privativa de liberdade sem as formalidades
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previstas em lei;

XXXIII – recusar-se a exercer a função do cargo em que se encontra investido para

evitar risco pessoal;

XXXIV – 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;

XXXV  –  disparar  arma  de  fogo  ou  arma  não  letal,  por  descuido  ou  sem

necessidade, em serviço ou fora dele, de forma a gerar perigo;

XXXVI – apresentar-se para o serviço, reiterada e injustificadamente, com trajes ou

calçados  inadequados,  em  desobediência  ao  padrão  indumentário  oficialmente

instituído;

XXXVII – participar de gerência ou administração de empresa comercial, ou exercer

comércio, exceto na qualidade de acionista, quotista ou comanditário, na forma da lei;

XXXVIII  –  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;

c) de consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade,

para órgãos e entidades públicas;

XXXIX – 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 a que se refere o inciso XXXVIII do "caput" 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;

II – gozo de afastamento para o tratamento de interesses particulares.

Art. 121 – 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 a ele concorrer;

III – exigir, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, sob qualquer pretexto, em

razão do cargo ou função, propina, comissão ou outra vantagem indevida de qualquer

espécie ou presente, 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,  dolosamente,  em  livros,  em  documentos  ou  em

sistemas  informatizados  oficiais,  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
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justificada, intencionalmente, por mais de trinta dias consecutivos;

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  no  período  em  que  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 – praticar qualquer fato típico penal que, pela sua natureza e configuração, seja

incompatível com o exercício da função policial;

XXI  –  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. 122 – 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;

VI – os demais Delegados de Polícia, de qualquer nível, até a de suspensão por

dez dias.

Art.  123 – 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
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hierárquica direta.

Seção IV

Das Penalidades Disciplinares

Art. 124 – São penalidades disciplinares:

I – repreensão;

II – suspensão;

III – multa;

IV – demissão;

V – cassação de aposentadoria.

Art. 125 – A pena de repreensão será aplicada no caso de transgressão de natureza

leve,  salvo quando houver reincidência ou qualquer das circunstâncias agravantes

previstas no § 2° do art. 136.

Art.  126 – A pena  de  suspensão  não excederá  a  noventa  dias  e  observará  os

seguintes parâmetros:

I  –  até  cinco  dias  de  suspensão,  nos  caso  de  transgressão  de  natureza  leve,

observado o disposto no art. 125.

II  – de seis a trinta dias de suspensão, nos casos de transgressão de natureza

média e de reincidência de transgressão de natureza leve;

III  –  de  trinta  até  noventa  dias  de  suspensão,  nos  casos  de  transgressão  de

natureza grave, ressalvado o disposto no art. 128, e de reincidência de transgressão

de natureza média.

§ 1° – 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.

§ 2° – A autoridade que aplicar a pena de suspensão  poderá convertê-la em multa,

à razão de cinquenta por cento da remuneração diária do servidor, hipótese em que

este ficará obrigado a permanecer em serviço e a executar suas funções.

Art. 127 – A pena de multa não poderá ultrapassar a cinquenta por cento do valor

de um dia de remuneração e nem será aplicada isoladamente.

Art. 128 – Será imposta a pena de demissão quando ocorrer:
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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;

XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

Art. 129 – 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.

§ 1° – A indicação da autoria a que se refere o inc iso I do "caput" dar-se-á pelo

nome  e  matrícula  do  servidor  e  a  da  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.

§ 2° – A comissão lavrará, até três dias após a pub licação do ato que a constituiu,

termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o § 1°, bem
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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.

§ 3° – Apresentada a defesa, a comissão elaborará r elatório 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.

§ 4° – No prazo de cinco dias, contados do recebime nto do processo, a autoridade

julgadora proferirá a sua decisão.

§ 5° – A opção pelo servidor até o último dia de pr azo para defesa configurará sua

boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração

do outro cargo.

§ 6° – 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.

§ 7° – O prazo para a conclusão do processo adminis trativo 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. 130 – Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver

praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Art.  131 – Configura  abandono de cargo a  ausência  intencional  do  servidor  ao

serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Art.  132 – Entende-se por  inassiduidade habitual  a falta  ao serviço,  sem causa

justificada,  por  sessenta  dias,  descontinuadamente,  durante  o  período  de  doze

meses.

Art. 133 – Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também

será  adotado o  procedimento  sumário  a  que se refere  o  art.  129,  observando-se

especialmente que:

I – a indicação da materialidade dar-se-á:
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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.  134  –  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. 135 – 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. 136 – Na aplicação da pena de suspensão serão considerados a natureza, a

gravidade,  os  motivos  determinantes  e  a  repercussão  da  infração,  os  danos

causados, a personalidade e os antecedentes do servidor, o dolo ou o grau de culpa,
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bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1° – São circunstâncias atenuantes:

I – ter prestado serviços relevantes;

II – ter o servidor confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quando

esta for ignorada ou imputada a outrem;

III – ter o servidor procurado diminuir as consequências da transgressão, antes da

sanção, reparando os danos;

IV – ter sido cometida a transgressão:

a) para evitar conseqüências 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.

§ 2° – 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.

§ 3° – Considera-se reincidente o servidor que, no período compreendido entre o

trânsito em julgado da decisão punitiva e a sua reabilitação, conforme disposto no art.

210, cometer nova transgressão disciplinar.
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Art.  137 – O servidor  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.

§ 1° – No caso de condenação à penalidade de repree nsão, poderá ser concedido o

perdão  administrativo  e  a  consequente  extinção  da  punibilidade  ao  servidor  que,

sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o

processo ou sindicância.

§  2° –  A concessão do  perdão  administrativo  e  a  des classificação,  redução ou

conversão  da  penalidade  levarão  em  conta  a  personalidade  do  beneficiado  e  a

natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social da transgressão disciplinar.

Seção VI

Da Extinção da Punibilidade

Art. 138 – Extingue-se a punibilidade disciplinar:

I – pela morte do servidor;

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;

V  –  em  razão  da insanidade  mental  do  servidor,  devidamente  comprovada  por

perito oficial.

Art.  139 – 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 de Polícia

Civil.

Art. 140 – 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;
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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 do "caput".

Art. 141 – A prescrição será interrompida nas seguintes hipóteses:

I – pela instauração da sindicância ou processo administrativo disciplinar;

II – pela interposição de recurso;

III – pela instauração de incidente de insanidade mental.

§ 1° – Interrompida a prescrição, o prazo inicia no vamente seu transcurso, devendo

computar-se, inclusive, o dia da interrupção.

§ 2° – Nos casos dos incisos II e III do "caput", a  interrupção da prescrição, no caso

de haver mais de um servidor envolvido, somente atingirá aquele que lhe deu causa.

Art. 142 – 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. 143 – 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.

§ 1° – A sindicância é presidida por Delegado de Po lícia de classe igual ou superior

à do investigado, independentemente de cargo comissionado ou tempo de serviço

que este possua, ou pelo titular da unidade em que esteja lotado o servidor.

§ 2° – A sindicância será instaurada, de ofício 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. 144 – 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
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sua autoria.

Art. 145 – Constatada a existência de indício de falta funcional e de seu autor que

possa acarretar a aplicação de penalidade superior a trinta dias de suspensão, em

qualquer fase da sindicância, 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. 146.”

Art. 146 – 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. 147 – Da sindicância poderá resultar:

I – arquivamento do processo;

II – aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até trinta dias;

III – instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único – O prazo para conclusão da sindicância não excederá trinta dias,

podendo ser prorrogado, a critério da autoridade superior.

Art. 148 – Sempre que a transgressão praticada pelo servidor ensejar a imposição

de penalidade de suspensão por mais de trinta dias, de demissão ou cassação de

aposentadoria, será obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar.

Seção II

Do Processo Administrativo Disciplinar

Subseção I

Disposições Gerais

Art.  149  –  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. 150 – 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.
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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 de Polícia Civil,  e presidida por

Delegado de Polícia.

§ 1° – A Comissão Processante terá como secretário servidor designado pelo seu

presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2° – Não poderá compor Comissão Processante o côn juge, o companheiro ou

qualquer parente do transgressor, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral,

até o terceiro grau.

§ 3° – A critério do Corregedor-Geral de Polícia Ci vil poderão ser designadas tantas

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, independentemente do cargo

comissionado ou do tempo de serviço que este possua.

§ 1° – Em se tratando de transgressão disciplinar a tribuída a Delegado de Polícia,

independentemente do cargo comissionado que ocupe, a Comissão Processante será

composta por três Delegados de Polícia de igual nível ou de nível superior.

§ 2° – Caso a transgressão não seja atribuída a Del egado de Polícia, os demais

membros da Comissão Processante poderão ser servidores de outras carreiras de

função policial civil, respeitados os respectivos níveis hierárquicos.

Art.  153  –  A Comissão  Processante  será  designada  pelo  Corregedor-Geral  de

Polícia  Civil,  mediante  portaria,  que  deverá  ser  publicada  pelo  órgão  oficial  de

imprensa  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 de Polícia Civil

e, uma vez recepcionado, será publicado no órgão oficial de imprensa 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

da Comissão Processante dia e hora para a 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.
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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.

§ 1° – Quando, por duas vezes, o acusado for procur ado 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.

§ 2° – Se for desconhecido o paradeiro do transgres sor 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  de imprensa do Estado, findo o qual o

processo prosseguirá à revelia do transgressor.

§ 3° – 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.

§ 1° – O acusado será considerado citado na data da  última publicação do edital de

citação.

§ 2° – É vedada a nomeação de servidor lotado na Co rregedoria-Geral de Polícia

Civil 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.

§  1° –  Na  hipótese  de  depoimentos,  declarações  e  in terrogatórios  divergentes,

poderá ser procedida a acareação.

§ 2° – 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.

§  1° –  Poderá  ser  negado,  motivadamente,  o  atendime nto  a  requerimentos

considerados impertinentes,  meramente  protelatórios  ou  que não tenham nenhum

interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2° – Será indeferido o pedido de prova pericial q uando 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 depoimento oralmente,  devendo,  antes  de

iniciar  a oitiva,  serem advertidas  a  respeito da  pena cominada ao crime de falso

testemunho.
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§ 1° – Na redação do termo de oitiva, o presidente dos autos mandará transcrever,

tanto quanto possível, as expressões utilizadas pelos depoentes.

§ 2° – Não é permitido à testemunha apresentar o de poimento por escrito.

§ 3° – As testemunhas serão inquiridas separadament e.

Art. 169 – Na inquirição de testemunhas observar-se-á, no que for compatível, o

disposto no Código de Processo Penal.

§ 1° –  Se o presidente da Comissão Processante ente nder  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 do defensor.

§  2° –  O presidente  da  Comissão  Processante  não  adm itirá  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 seu defensor ser intimados previamente da sua expedição.

§  1° –  Na  notificação  do  acusado  deverá  ser  consign ado  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.

§ 2° – A não apresentação dos quesitos no prazo fix ado no § 1° 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.

§ 1° – Não se procederá ao interrogatório por carta  precatória ou rogatória ou sem a

presença da Comissão Processante.
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§ 2° – No mandado de notificação para o interrogató rio  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 pertinente.

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, se o exame assim

o determinar, 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.

§ 1° – A Comissão Processante solicitará respostas aos quesitos oficiais e a outros

considerados necessários.

§ 2° – 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.

§ 3° – Os quesitos formulados, acompanhados de even tuais 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
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que o infrator se restabeleça, quando retornará ao seu curso normal.

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.

§ 1° – O acusado poderá ser notificado por interméd io de defensor regularmente

constituído,  desde  que  haja  procuração  nos  autos  com  outorga  de  poderes

específicos para o recebimento de notificação e intimação.

§ 2° – Havendo mais de um acusado, o prazo será com um, em cartório, de vinte

dias, para a apresentação de defesa.

§ 3° – O defensor terá vista do processo administra tivo 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.

§  1° –  Poderá  a  Comissão  Processante,  dentro  de  qua renta  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.
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§ 2° – Depois de realizadas novas diligências, a Co missão Processante promoverá,

caso  entenda  necessário,  outro  interrogatório  do  acusado  para  esclarecer,

especificamente, as questões surgidas com as provas acrescidas.

§ 3° – Caso as provas acrescidas e a reinquirição d o acusado alterarem a situação

fática  e  probatória  que  fundamentou  a  formalização  da  acusação  do  servidor,  a

Comissão Processante providenciará o saneamento dos autos.

§  4° –  O prazo  de  defesa  será  integralmente  devolvi do  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.

§  1° –  A revelia  do  acusado  será  declarada  por  term o  nos  autos  do  processo

administrativo disciplinar.

§  2° –  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 de imprensa do Estado.

§ 3° – Na hipótese do § 2°, o prazo para a defesa t erá 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  de  Polícia  Civil  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



1363
____________________________________________________________________________

responsabilização ou de absolvição do acusado.

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.

§ 1° – Se a penalidade a ser aplicada exceder a alç ada da autoridade instauradora

do processo, este será encaminhado a quem seja competente, que decidirá em igual

prazo.

§  2° –  Havendo mais  de um indiciado e  diversidade d e sanções,  o  julgamento

caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

§  3° –  Reconhecida  pela  Comissão  Processante  a  inoc ência  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 Processante, 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 de Polícia

Civil 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
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forem declarados nulos não afetarão todo o processo, mas apenas as diligências no

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 de Policia Civil,

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

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 de imprensa do Estado.

Art. 205 – O recurso será dirigido à instância competente, para conhecê-lo e decidir

sobre 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  integre  o

Conselho Superior da PCMG;

IV – Câmara Disciplinar do Conselho Superior da PCMG;

V – Chefe da PCMG;

VI – Governador do Estado.

Parágrafo único – Das decisões de titular de órgão que integre o Conselho Superior



1365
____________________________________________________________________________

da PCMG e de Delegados de Polícia que atuem na Corregedoria-Geral de Polícia

Civil 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, 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 de Polícia Civil.

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;

III – quatro anos, para a pena de suspensão superior 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 – No caso de reincidência fica o prazo para a reabilitação aumentado em

50% (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;

III – fundar a decisão em depoimento, exames ou documentos falsos, errôneos ou

inaplicáveis ao caso concreto.

§ 1° – O pedido de revisão que não se fundar em uma  das hipóteses enumeradas

no "caput" e que não vier documentado com prova será liminarmente indeferido.

§ 2° – Não será conhecida a reiteração do pedido de  revisão, salvo quando fundado

em novas provas.

§  3° –  A revisão  poderá  verificar-se  em  até  cinco  a nos  contados  da  data  da

publicação da decisão final no órgão oficial de imprensa do Estado.

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  de

repreensão e de suspensão, será dirigido ao Corregedor-Geral de Polícia Civil, que,

entendendo  pertinente  o  cabimento,  determinará  o  desarquivamento  do  processo

administrativo disciplinar e designará a Comissão Processante.

§  1° –  Tratando-se  de  pedido  de  revisão  de  penalida de  de  demissão  ou  de

cassação de aposentadoria, o pedido de revisão será submetido ao Governador do

Estado,  que,  admitindo-o,  determinará  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  o

desarquivamento do processo administrativo disciplinar e a designação de Comissão

Processante.

§ 2° – A Comissão Processante encarregada do proces so de revisão não poderá
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ser integrada por servidor que tenha atuado no processo administrativo disciplinar.

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 apresentação de alegações

finais, o processo de revisão será relatado e remetido ao Corregedor-Geral de Polícia

Civil, 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 nível do cargo alterada conforme o item I.1 do Anexo I, mantidos o nível e o grau

de  posicionamento  da  data  de  publicação  desta  lei,  salvo  se  beneficiados  pelo

disposto no art. 97 desta lei.

Art.  224  –  O  quantitativo  de  cargos  das  carreiras  a  que  se  refere  o  art.  77

correspondentes à função pública a que se refere a Lei n° 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 a

que se refere o art. 77, é o constante no Anexo III.

Art. 225 – Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da
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estrutura da Polícia Civil, ressalvados os cargos de Chefe da PCMG e Chefe Adjunto

da PCMG, são privativos de servidores que:

I – estejam no nível final da respectiva carreira;

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 de

Polícia Civil.

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 n° 5.406, de 16 de dezembro de 1969;

II – a Lei Complementar n° 84, de 25 de julho de 20 05.

Art. 229 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Luiz Henrique - Bosco -

André Quintão - Rosângela Reis.

ANEXO I

(a que se refere o art.78 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 23.3.2012.

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 23.3.2012.
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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 23.3.2012.

I.4 – Estrutura da Carreira de Escrivão de Polícia

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 23.3.2012.

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 23.3.2012.

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 23.3.2012.

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 23.3.2012.

ANEXO II

(a que se refere o § 2° do art. 80 da Lei Complemen tar n° , 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
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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

outras medidas inerentes à investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária,

destinadas 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,
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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

XVI do art. 5° da 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)  sistematizar  no laudo pericial,  os  elementos objetivos de prova no âmbito da

medicina  legal  que  subsidiem  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:
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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 n° 12.030, de 17 de setem bro de 2009;

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza para colher

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;

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;
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d) expedir  certidões e viabilizar a extração de 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;

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;

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;
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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)

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

23.3.2012.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Luiz Carlos  Miranda em que notifica o falecimento do Sr.  Rubens

Magalhães, ex-Vereador da Câmara Municipal  de Coronel Fabriciano, ocorrido em

19/3/2012, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A REQUERIMENTO DA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, PUBLICADO NO “DIÁRIO DO

LEGISLATIVO” DE 22/3/2012*

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MINAS GERAIS

A rede pública estadual de Educação de Minas Gerais, Ensino Fundamental (EF) e

Ensino Médio, atende a 2.351.554 alunos, distribuídos em 79.324 turmas nas 3.762

escolas  nas  diferentes  regiões  do  Estado.  Estes  números,  que  excedem  os  dos

sistemas educacionais de diversos países, guardam ainda a diversidade geográfica e

sócio-cultural da sociedade mineira, marcada pelas diferenças regionais que, muitas

vezes,  se  traduzem  em  desigualdades.  Um  estado  com  tamanhos  desafios,

entretanto, desponta no cenário da educação brasileira como referência pela ousadia

de suas políticas públicas educacionais e pelos resultados alcançados nas avaliações

externas do  MEC através  do  SAEB/Prova Brasil  e  da  SEE/SIMAVE,  que gera os
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índices do IDEB.

Outra grande inovação diz respeito à  ampliação do Ensino Fundamental:  Minas

Gerais foi o primeiro estado do país a implantar, em 2004, o Ensino Fundamental de 9

anos  em  sua  rede pública,  muito  antes  da  obrigatoriedade  legal  que exigiu  esta

implantação com prazo final em 2011, para todos os Estados. A implantação em MG

atingiu  100%  das  escolas  públicas,  tanto  estaduais  quanto  municipais,  sendo,

portanto, universal, o ensino de 9 anos. Apenas 11 estados da Federação cumpriram

a meta de universalização do ensino de 9 anos até 2011.

Os resultados das avaliações externas do MEC apresentam avanços significativos

da  rede  estadual  de  Minas,  comparativamente  aos  demais  Estados,  no  Ensino

Fundamental e Ensino Médio.

O  IDEB (Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica),  apurado  pelo  MEC,

coloca Minas Gerais em 1º lugar no Brasil nos anos iniciais do Ensino Fundamental

com o índice de 5.8, quando 6.0, é considerado educação de excelência.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, Minas ocupa o 3º lugar nacional com o

índice de 4.1, sendo superados pelo Distrito Federal e por Santa Catarina enquanto

no Ensino Médio atingimos o índice de 3.9, também 3º lugar no Brasil, após o Distrito

Federal e São Paulo. Desnecessário ressaltar que os Estados que superam Minas

são muito menos complexos.

*  -  A carta “Cara mãe,  pai  ou  responsável”,  objeto  do  mesmo requerimento,  foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2012.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

Correspondência: Ofício nº 16/2012 (encaminhando o Projeto de Lei Complementar

nº 24/2012),  do Presidente do Tribunal de Contas - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  33/2012  -

Projetos de Lei nºs 3.018 a 3.021/2012 - Requerimentos nºs 2.749 a 2.754/2012 -

Requerimento da Comissão de Saúde - Proposições Não Recebidas: Requerimento

do  Deputado  Doutor  Viana  -  Comunicações:  Comunicação  do  Deputado  Ivair

Nogueira - Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Célio

Moreira, Fred Costa, João Vítor Xavier e Antônio Carlos Arantes - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Inexistência de número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

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

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h7min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“OFÍCIO Nº 16/2012*

Belo Horizonte, 20 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 65,

“caput”, e § 2º, IV, da Constituição Estadual de 1989, o projeto de Lei Complementar

a seguir anexado, acompanhado da devida exposição de motivos, versando sobre a

regulamentação do instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.

Sob  a  ótica  dos  princípios  da  razoável  duração  do  processo  e  da  segurança

jurídica, previstos na Constituição Estadual  de 1989,  busca-se instituir  um terceiro

prazo prescricional, correspondente ao lapso de 10 (dez) anos, a ser considerado da

ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição até o trânsito em julgado da

decisão de mérito.

Tal  medida,  para  além  de  relevante,  mostra-se  necessária,  porquanto  o  veto  à

redação do art. 110-G da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº

102/2008), na tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 08/2011 (originou a Lei

Complementar  nº  120/2011),  redundou  na  incompletude  e  incongruência  do  texto
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normativo,  ensejando  dúvidas  quanto  à  aplicação  do  instituto  nos  operadores  do

direito e nos órgãos ou entidades submetidas à jurisdição do Tribunal de Contas.

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Presidente do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei Complementar possui como principal objetivo promover a

integridade da disciplina do instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais (TCE/MG).

A regulamentação  da  matéria,  no  TCE/MG,  teve  início  com  a  apresentação  do

Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 08/2011, o qual originou a Lei Complementar

nº 120/2011.

Quando o PLC nº 08/2011 foi submetido à apreciação do Poder Executivo, previa,

em  dispositivos  da  Lei  Orgânica  do  TCE/MG,  três  prazos  prescricionais  distintos,

incidentes sobre a pretensão punitiva do Órgão, a saber: a) cinco anos, contados da

data de ocorrência do fato (art. 110-E¹); b) cinco anos, quando, durante esse período

ou em período superior,  a tramitação do processo ficar paralisada em um mesmo

setor (art. 110-F²); e c) cinco anos, contados da data de interrupção da prescrição até

o trânsito em julgado da decisão de mérito (art. 110-G³).

No entanto, o Poder Executivo vetou a redação apresentada ao art. 110-G da Lei

Orgânica do TCE/MG, argumentando, dentre outros motivos, que o prazo de cinco

anos é exíguo para o exercício do poder-dever constitucional do controle externo, não

se amoldando à realidade fática do TCE/MG.

Esclarece-se que, embora o veto tenha sido oportuno e imprescindível, na medida

em que o prazo de cinco anos é inadequado para a Corte de Contas mineira - com

todo rigor técnico e após analisar a atuação de gestores e administradores no trato

com  a  coisa  pública  -  encerrar  sua  missão  constitucional  por  meio  de  decisão

colegiada,  há que se reconhecer,  também, que o veto  deixou uma lacuna na Lei

Orgânica do TCE/MG, referente à regulamentação da prescrição no período entre a

ocorrência da sua primeira causa interruptiva e o trânsito em julgado da decisão de

mérito.
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Portanto,  em  razão  da lacuna  existente  na  Lei,  o  processo,  cujo  impulso  cabe

preponderantemente  a  esta  Corte  de  Contas,  poderia  tramitar  durante  anos,  sem

qualquer solução, o que inequivocamente fere os princípios da razoável duração do

processo e da segurança jurídica.

Nessa esteira, destaca-se que a necessidade de se regulamentar a prescrição na

situação ora narrada deverá ser considerada sob a ótica dos responsáveis por órgãos

ou entidades submetidas à jurisdição do TCE/MG, na medida em que impedirá que

esses  responsáveis  fiquem  indefinidamente  sujeitos  à  aplicação  de  sanção,  em

virtude da atuação morosa do Órgão, e sob a ótica do próprio TCE/MG, na medida

em que exigirá, de um lado, a condução dos processos em tempo razoável, e, de

outro, a implantação de instrumentos de controle mais eficientes e céleres.

Assim, com a finalidade de conciliar os princípios da razoável duração do processo

e  da  segurança  jurídica  com  o  poder-dever  de  fiscalização,  e  levando  em

consideração a realidade fática deste Órgão, propõe-se, por meio da alteração do art.

110-F da Lei Orgânica do TCE/MG, a adoção do prazo prescricional de 10 (dez) anos,

para delimitar  a pretensão punitiva do TCE/MG no período entre a ocorrência da

primeira  causa  interruptiva  da  prescrição  e  o  trânsito  em  julgado  da  decisão  de

mérito.

Além  da  proposta  acima  descrita,  com  o  intuito  de  aperfeiçoar  a  redação  de

dispositivos e de reduzir a possibilidade de interpretações conflitantes da norma, o

presente Projeto de Lei Complementar abrange outras modificações da Lei Orgânica

do TCE/MG, quais sejam:

a) parágrafo único do art. 110-A: sugeriu-se a inserção da figura do “responsável”

como legitimado para requerer o reconhecimento da prescrição, considerando que

aquele,  juntamente com o  interessado,  é considerado parte de um processo,  nos

termos do art. 163 do Regimento Interno do TCE/MG (Resolução nº 12/2008);

b) art. 110-C: buscou-se esclarecer que a interrupção da prescrição, pela ocorrência

de  quaisquer  das  hipóteses  previstas  no  parágrafo  único,  incide  sobre  o  prazo

previsto no art. 110-E (prazo prescricional de cinco anos, cujo termo inicial é a data de

ocorrência do fato);

c) art. 110-F: c.1) em relação ao “caput”, a redação proposta visa a informar aos
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destinatários  da  norma  que,  uma  vez  interrompida  a  prescrição,  começará  a

contagem dos prazos prescricionais previstos nos incisos I e II do referido artigo; c.2)

em relação ao inciso  I,  a  redação proposta visa a elucidar  que a paralisação da

tramitação do processo ensejará a prescrição da pretensão punitiva, quando ocorrer

por período igual ou superior a cinco anos, bem como visa a conferir legitimidade ao

TCE/MG para  editar  ato  normativo  interno  que regulamentará  a  incidência  dessa

prescrição; c.3) em relação ao inciso II, a redação proposta visa a inserir, no âmbito

do TCE/MG, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, pelos motivos acima relatados; e

c.4) em relação ao parágrafo único, a redação proposta visa a deixar de condicionar a

instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  à  edição  de  lei  específica4,

considerando que tal processo encontra guarida nas normas contidas na Lei Estadual

nº 869/1952 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) e na

Lei Estadual nº 14.184/2002 (“Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Estadual”); e

d)  art.  110-J:  a  inserção  desse  dispositivo  na  Lei  Orgânica  do  TCE/MG visa  a

impedir  interpretação  equivocada  acerca  da  natureza  jurídica  da  decisão  que

reconhece a prescrição ou a decadência; a redação apresentada para o dispositivo

tomou  como  base  o  art.  269,  IV,  do  Código  de  Processo  Civil  (Lei  Federal  nº

5.869/1973), o qual se aplica subsidiariamente aos processos do TCE/MG, por força

do art. 379 do Regimento Interno.

Feitas essas considerações, ressalta-se que, a partir do Projeto ora apresentado, o

TCE/MG oferecerá aos jurisdicionados e a todo o povo mineiro uma atividade de

controle externo com maior qualidade, efetividade, celeridade e eficiência, motivo pelo

qual se espera o apoio de todos na sua aprovação.

Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Presidente do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais.

¹ Art. 110-E - Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas,

considerando-se como termo inicial para contagem do prazo a data de ocorrência do

fato.

² Art.  110-F - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreverá quando a

paralisação da tramitação processual do feito, em um setor, ultrapasse o período de



1382
____________________________________________________________________________

cinco anos.

(...)

³ 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.

4 Na redação hoje vigente, a Lei Orgânica do TCE/MG, no parágrafo único do art.

110-F, prevê que o processo administrativo disciplinar, a ser instaurado em face de

agentes que supostamente deram causa à paralisação injustificada da tramitação do

processo, será regulamentado em lei específica, conforme abaixo transcrito:

Art. 110-F - (...)

Parágrafo único - Os agentes que derem causa à paralisação injustificada poderão

ficar sujeitos  à aplicação de sanções mediante processo administrativo disciplinar,

regulamentado em lei específica.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2012

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008: 1) modifica o parágrafo único do

art.  110-A,  o  art.  110-C,  e  o  art.  110-F,  com  as  redações  conferidas  pela  Lei

Complementar nº 120, de 15/12/2011; e 2) acrescenta o art. 110-J.

Art. 1º - O parágrafo único do art. 110-A, o art. 110-C, o art. 110-E e o art. 110-F da

Lei  Complementar  nº  102,  de  17/01/2008,  com  as  redações  conferidas  pela  Lei

Complementar nº 120, de 15/12/2011, passam a vigorar nos seguintes termos:

“TÍTULO V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 110-A - (...)

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou requerimento do responsável ou interessado.

CAPÍTULO II

DA PRESCRIÇÃO

(...)
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Seção I

Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

Art. 110-C - São causas interruptivas da prescrição quaisquer atos do Tribunal de

Contas que denotarem o exercício de sua pretensão fiscalizatória.

Parágrafo único - Consideram-se atos de exercício de pretensão fiscalizatória, para

fins de interrupção do prazo prescricional de que trata o art. 110-E desta Lei:

I  -  despacho ou  decisão que determinar  a realização de inspeção cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II - autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III - autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por lei

ou ato normativo;

IV - instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas;

V - despacho que receber denúncia ou representação; ou

VI - citação válida.

(...)

Seção II

Dos prazos da prescrição

(...)

Art.  110-F  -  Interrompida  a  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na  ocorrência  de

quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 110-C, começará a ser

contado o prazo prescricional de:

I - cinco anos, quando, durante esse período ou em período superior, a tramitação

do processo ficar paralisada em um setor, na forma do disposto em ato normativo

próprio; e

II  -  10  (dez)  anos,  considerando-se como termo inicial  a  ocorrência da primeira

causa interruptiva da prescrição e como termo final o trânsito em julgado da decisão

de mérito.

Parágrafo  único  -  Os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação  injustificada  da

tramitação do processo, nos termos do inciso I, poderão ficar sujeitos à aplicação de

sanções mediante processo administrativo disciplinar.”.
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Art.  2º  -  Fica  acrescido  o  art.  110-J  no  Capítulo  IV  do  Título  V-A  da  Lei

Complementar nº 102, de 17/01/2008, nos seguintes termos:

“TÍTULO V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

(...)

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÃO FINAL

(...)

Art.  110-J  -  O  processo  será  extinto  com  resolução  de  mérito  quando  for

reconhecida a prescrição ou a decadência.”.

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

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

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 A CONSTITUIÇÃO Nº 33/2012

Acrescenta o § 4º ao art. 18 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 18 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 18 – (...)

§  4º  -  A alienação  do  controle  acionário  ou  qualquer  tipo  de  venda,  alienação

doação  ou  permuta  de  valores  imobiliários  de  empresa  pública  ou  sociedade  de

economia mista que excedam a 5% (cinco por cento) do seu capital social depende

de prévia autorização legislativa.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2012.
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Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adelmo  Carneiro  Leão -  Almir  Paraca  -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Júlio  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Délio

Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - José Henrique -

Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tenente

Lúcio.

Justificação:  A autorização  legislativa  de  que  trata  esta  proposta  de  emenda  à

Constituição  se  faz  necessária  para  garantir  a  transparência  dos  negócios  em

questão,  eis  que  envolvem  o  patrimônio  público.  Assim,  faz-se  necessária  a

autorização, independentemente do valor  do imóvel,  mesmo quando não envolver

valores, como no caso de permuta.

Todavia, nas negociações envolvendo valores imobiliários (ações) pertencentes às

empresas públicas e sociedades de economia mista,  que também são patrimônio

público, uma vez que são controladas pelo Estado, a cautela não é adotada.

Ora, se nas alienações de imóveis é exigida a autorização sem cogitar os valores,

mas tão somente por se tratar de negócio envolvendo o patrimônio público,  mais

necessária seria na alienação de ações, quer sejam ordinárias, quer preferenciais,

por ser negócio que envolve somas vultuosas.

Nesse  sentido,  busca  esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  aumentar  as

cautelas que cercam as negociações envolvendo valores imobiliários de propriedade

do Estado, determinando que alienações ou permutas que ultrapassem 5% do capital

social das empresas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado devam

ser apreciadas e decididas pela Assembleia Legislativa.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para emitir parecer, nos termos do

art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.018/2012

Declara de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem Casa

do Oleiro, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1386
____________________________________________________________________________

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Apoio e Recuperação Desafio

Jovem Casa do Oleiro, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação

Sala das Reuniões, 22 de março de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem Casa do Oleiro realiza

trabalho  essencial  à  saúde  e  à  vida  dos  moradores  de  Coronel  Fabriciano,

especialmente os que, vítimas de dependência química, necessitam de tratamento e

acompanhamento.

A entidade tem o intuito de fornecer ajuda e abrigo aos dependentes e de prestar-

lhes orientação, por meio de cursos, palestras e seminários voltados à prevenção e

ao combate ao uso de drogas.

Por  essas razões,  faz-se necessário que a entidade receba o título de utilidade

pública, que lhe dará a possibilidade de ampliar os serviços de assistência social nas

comunidades do Município de Coronel Fabriciano.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.019/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo  e  Recuperação  de

Dependentes Químicos de Raposos, com sede no Município de Raposos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amparo e Recuperação

de Dependentes Químicos de Raposos, com sede no Município de Raposos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade promover a prevenção ao uso e

abuso  de  álcool  e  outras  drogas,  o  acolhimento  e  tratamento  de  dependentes

químicos, o acompanhamento e a orientação de egressos do sistema prisional visa
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também promover atividades sociais de orientação a famílias em situação de risco ou

violência e a assistência social, de um modo geral, a jovens e adultos, de acordo com

as necessidades.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta 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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.020/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Hosana Jah, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Hosana Jah,

com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Comunitária Hosana Jah, fundada em 2/12/2009, é uma

entidade  assistencial,  beneficente  e  filantrópica,  sem fins  lucrativos  e  de  utilidade

pública,  que  adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência,  com duração por tempo indeterminado.  A

entidade funciona com sede e foro na Rua Itarema, nº 59, Bairro São Cosme de

Cima, em Santa Luzia.
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A Associação  Comunitária  Hosana  Jah  tem  por  objetivo  básico,  entre  outros,

combater  a  fome  e  a  pobreza;  propiciar  moradia  digna  por  meio  de  programas

comunitários habitacionais; patrocinar ações de proteção, habilitação, reabilitação e

integração  a  vida  comunitária  de  pessoas  com  deficiência  e  implementar  cursos

técnicos e faculdades a distância.

A referida entidade,  pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2010, sendo a sua diretoria

constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone a conduta dos mesmos. Outrossim, a entidade não remunera os membros

de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.021/2012

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos - CRMC -, com

sede no Município de Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos -

CRMC -, com sede no Município de Mário Campos.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2012.

Ivair Nogueira

Justificação:  O  Clube  Recreativo  de  Mário  Campos  -  CRMC  -,  com  sede  no

Município de Mário Campos, é uma entidade civil,  sem fins lucrativos,  legalmente

constituída, que tem por finalidade promover a difusão de atividades sociais, cívico-

culturais e desportivas, a prática de futebol de campo e de salão, voleibol, basquete,

atletismo, natação e outras modalidades, masculino e feminino nas categorias adulto,

juvenil e infantojuvenil. Visa ainda promover e executar projetos, programas e planos
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de  ação  de  interesse  social,  firmar  convênios  com  associações  congêneres,

autarquias  federais,  estaduais  e  municipais  e  trabalhar  para  melhoria  de  vida  da

comunidade mario-campense.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.749/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Fernando Coura por sua eleição para o cargo

de  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração.  (-  À  Comissão  de  Minas  e

Energia.)

Nº 2.750/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  Vilhena,  Secretária  de

Planejamento,  por  ter  sido  agraciada  com o  Prêmio  Guerreiro  Ramos de  Gestão

Pública,  concedido  pelo  Conselho  Federal  de  Administração.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 2.751/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais pelos 40

anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.752/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Anatel  pedido  de  providências  para  que  seja  vedada  a  fixação,  por  parte  das

operadoras de telefonia móvel, de prazo de validade para a recarga de celulares pré-

pagos. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº  2.753/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional de Regularização Ambiental da Zona da

Mata  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  estudos  para  avaliar  a
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necessidade da revisão do licenciamento ambiental concedido à empresa Eco Fire

Tratamento de Resíduos Ltda. no Município de Simão Pereira. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº  2.754/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  informações  relativas  aos

servidores da Cidade Administrativa demitidos em 31/10/2011 e aos servidores de

recrutamento amplo contratados com base em lei delegada em 2010 e 2011.

Da Comissão de Saúde  em  que solicita  a  realização  de  ciclo  de  debates  para

debater a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, dando-se início,

na oportunidade, à coleta oficial de assinaturas para apresentação de projeto de lei

de iniciativa popular estabelecendo o investimento de 10% da receita corrente bruta

da União na saúde pública. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada manifestação de aplauso

ao Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado

de Minas Gerais, por sua eleição para o cargo de Presidente do Instituto Brasileiro de

Mineração.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Ivair Nogueira.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, apenas gostaria de comunicar que

aquele requerimento lido ontem, solicitando a criação da comissão especial contra o

“crack”  foi  um  passo  muito  importante  nesta  Casa.  Creio  que  isso  dará  grande

contribuição para minimizar o que tem sido um flagelo mundial. Gostaria ainda de

informar  que  eu,  como  membro  mais  experiente  dessa  comissão  especial,  já

convoquei uma reunião para terça-feira,  às 14h30min,  para formatarmos, então,  o

grupo de trabalho. Esperamos que, na continuação, o resultado desse trabalho nos

leve à criação de uma comissão permanente de enfrentamento ao uso de álcool e
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outras drogas. Creio que essa comissão dará grande contribuição para, de alguma

forma,  minimizarmos  esse  problema.  Não  tenho  a  utopia  de  imaginar  que

acabaremos com as drogas, mas creio que esta Casa possa dar uma ajuda enorme

nessa questão. O Deputado Célio Moreira é bastante atuante na área e sabe muito

bem que isso é um flagelo mundial. Essa era a questão de ordem, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,

público que nos visita, servidores da TV Assembleia, hoje não poderia deixar de fazer

um pronunciamento desta tribuna. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou,

em resolução, no dia 22/2/93, a data de 22 de março para celebração do Dia Mundial

da Água. O Congresso Nacional,  por meio da Lei nº 10.670, de 2003, instituiu no

Brasil  o  Dia  Nacional  da  Água,  que  celebramos  nesta  data.  A data  serve  para

refletirmos  sobre  nossa  responsabilidade  como  gestores-consumidores  individuais

dos  recursos  hídricos  em  nossa  casa,  nossa  cidade,  nosso  Estado  e  em  nosso

planeta.

Bem sabemos que a água é de vital importância para a existência da própria vida

na terra. O exemplo é o sofrimento por que passam, no momento, nossos irmãos do

sertão piauiense, que vivem dura seca. A água é um recurso natural com absoluta

influência sobre a saúde e a riqueza do homem por suas diversas utilizações, como a

irrigação de plantações, a produção de energia, o transporte de bens, os recursos

hidroviários e até o lazer. Porém, mais de 17 milhões de brasileiros não têm acesso a

água potável. Embora conscientes do mal que faz, o quanto compromete a vida na

terra,  a população mundial  segue poluindo os oceanos e os  rios com despejo de

milhões de toneladas de resíduos sólidos por dia, envenenando a vida marinha e

espalhando doenças que matam milhões de crianças todo ano, segundo dados da

ONU.

Hoje nos preocupamos em discutir o petróleo, e não a água; discutimos recursos da

economia, mas não os recursos da vida. A água é o recurso mais fundamental para o

futuro  de  todos  nós,  porque é  o  recurso  da  vida,  mais  do  que o  petróleo  –  não

bebemos petróleo -, que é o recurso da economia, da produção. Além disso, sabemos
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os caminhos para encontrar alternativas para o petróleo. Para a água ninguém sabe,

ninguém tem nem ideia,  ninguém nem vislumbra  a possibilidade de biotecnologia

para inventar formas alternativas de água. O programa de meio ambiente das Nações

Unidas afirma que “a quantidade de água suja significa que mais pessoas morrem

hoje  por  causa  da  água  poluída  e  contaminada  do  que  por  todas  as  formas  de

violência, inclusive as guerras”.

O volume total de água na Terra é estimado em 1.300.000km³, sendo que 97,5% da

água disponível é salgada e está nos oceanos e mares; ao redor de 2,49% é doce,

porém em geleiras ou subterrâneas, de difícil acesso. Somente 0,007% é água doce,

encontrada em rios, lagos e na atmosfera, disponível para uso humano. A utilização

dos recursos hídricos no mundo se dá, em maior parte, na aplicação na agricultura -

em torno de 70% -,  seguido pela indústria  -  22% -  e,  em menor  parcela,  para o

consumo humano - 8%.

A Declaração Universal  dos  Direitos  da  Água recomenda que a  água não seja

disperdiçada,  poluída  ou  envenenada.  Sua  utilização  pressupõe  consciência  e

discernimento para que não se atinja um patamar de esgotamento ou deterioração da

qualidade  das  reservas  atualmente  disponíveis.  A preocupação  do  mundo  com  a

questão da água vem se refletindo em importantes eventos reunindo governantes de

todas as etnias. Tivemos agora em março a realização do VI Fórum Mundial da Água,

em Marselha, França, em que especialistas, mais uma vez, alertaram para os riscos

de conflitos no mundo serem gerados pela escassez de água. Hoje se está brigando

pelo  petróleo,  por  muitas  coisas.  Daqui  alguns  anos,  queira  Deus  que  isso  não

aconteça, vai começar a guerra por causa da água. É que, apesar da quantidade de

água disponível,  a  demanda crescente em razão do aumento da população e da

produção  agrícola  cria  um  cenário  de  incertezas  e  conflitos,  segundo  esses

especialistas.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico previu que a

demanda mundial de água aumentará 55% até 2050. A previsão é que, nesse ano,

mais 2,3 bilhões de pessoas - mais de 40% da população mundial - não terão acesso

à água, se medidas não forem tomadas. Em algumas partes do mundo a falta de

água já é geradora de conflitos, já que a população tem necessidades diferentes em
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relação à utilização da água para a agricultura ou o consumo, por exemplo, e isso

gera  disputas.  Problemas  também  são  recorrentes  entre  países  com  rios

transfronteiriços, que compartilham recursos hídricos, como ocorre entre o Egito e o

Sudão,  ou ainda entre a Turquia  e a  Síria  e o  Iraque.  O Brasil  também está em

conflito  atualmente  com  a  Bolívia  em  razão  do  projeto  de  construção  de  usinas

hidrelétricas no Rio Madeira, contestado pelo governo boliviano, que alega impactos

ambientais.

Durante o fórum, que teve a participação do nosso Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Adriano Magalhães, o Brasil defendeu

uma governança global para a água e a criação de um conselho de desenvolvimento

sustentável em que a água seja um dos temas tratados de maneira específica. Na

declaração ministerial realizada no fórum em Marselha, aprovada por unanimidade,

os ministros e chefes de delegações de 130 países se comprometeram a acelerar a

aplicação do direito universal à água potável e ao saneamento básico, reconhecido

pela ONU em 2010. No fórum internacional da água realizado na Turquia, em 2009,

esse direito universal ainda era contestado por alguns países.

Os números divulgados por ocasião do fórum mundial em Marselha são alarmantes.

Segundo estudos de diferentes organizações, 800 milhões de pessoas no mundo não

têm acesso a água potável,  e  2,5 bilhões não têm saneamento básico.  Onze por

cento da população mundial ainda compartilha água com animais em leitos de rios.

De acordo com a OMS, sete pessoas morrem por minuto no mundo por ingerir água

insalubre, e mais de 1 bilhão de pessoas ainda defecam ao ar livre. O fórum foi aberto

com chamada de advertência das Nações Unidas sobre como a mudança climática e

o crescimento demográfico provocaram o aumento de pressão sobre a água, o que

obriga a repensar como satisfazer a crescente demanda pelo recurso.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Célio Moreira, agradeço o

aparte. Quero parabenizá-lo por apresentar esse tão importante assunto no dia 22 de

março, Dia Mundial da Água, tema que é preocupação de todos os povos, de todas

as nações.

Eu também me preparei para me manifestar neste momento, mas o tema a ser

apresentado por V. Exa. teve preferência. Aliás, houve um equívoco chamando-me



1394
____________________________________________________________________________

para me manifestar primeiro, porém o tema por mim a ser apresentado está na 11ª

posição. No entanto, eu não poderia deixar de dizer neste momento que a água é um

bem finito, ao contrário do que muitos pensam quando abrem a torneira e deixam sair

aquela água limpa em abundância ou quando estão debaixo do chuveiro deixando a

água transcorrer. Creio que é fundamental tal tema ser apresentado nesta Casa, ser

trabalhado nas escolas,  porque trata-se de uma questão de caráter educativo,  de

conscientização e compromisso.

Quero dizer que, enquanto ainda há muitos Municípios, no Estado, necessitados,

precisando trabalhar para obter água potável,  um direito das pessoas, nós hoje já

estamos falando na escassez da água, enquanto muitos ainda não têm água potável,

enquanto  há  muitos  esgotos  a  céu  aberto  sendo  jorrados  dentro  dos  rios,

ocasionando, assim, a necessidade de despoluir  as bacias hidrográficas do nosso

Estado, e há lixos próximo a muitas nascentes, a muitos mananciais.

Fique  registrada  a  nossa  preocupação.  Então,  que  os  Prefeitos,  os  Municípios

busquem recursos dos governos estaduais e federal, do Ministério da Integração, do

Meio  Ambiente,  do  Ministério  das  Cidades,  da  Funasa,  enfim,  que  façam  seus

projetos para haver no Município usinas de reciclagem, depósito de lixo adequado e

estações de tratamento de esgoto. Muito obrigada.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Muito  obrigado,  Deputada  Rosângela  Reis.  Quero

parabenizá-la  pelo  esforço  e  pelo  trabalho  de  conscientização dos  Municípios  de

Minas  Gerais  quanto  às  questões  dos  lixões,  que  estão  contaminando  o  lençol

freático. Quer dizer, é preciso, sim, essa parceria ou até o consórcio para acabar com

os  lixões.  É preciso buscar  recursos.  Até  o  ano de 2014 os  Municípios  terão de

adequar-se. Já houve reunião com o Ministério Público, e os Prefeitos que não se

adequarem até 2014 serão punidos por improbidade administrativa e crime ambiental,

especialmente  no que se refere à  questão do lixo,  à  questão das  nascentes,  do

cercamento e das devidas providências para não deixar aterrar nascentes. Em Belo

Horizonte já foi realizado levantamento de todas as regionais, das nascentes. Então,

vamos lutar. Como V. Exa. bem disse, a água é um bem finito, precisamos de cuidar.

Antes de conceder aparte ao meu amigo Deputado Vanderlei Miranda, informo que,

na ocasião, Deputado, o nosso Secretário Adriano, em Marselha, na França, disse
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que o Estado de Minas está no caminho certo em sua política. Citou como exemplos

o Projeto Estratégico Meta 2014; o início dos trabalhos para recuperação das Bacias

do Paraopeba, do Doce, do Piracicaba e Moji-Pardo; a recuperação dos biomas da

mata atlântica, do cerrado e da caatinga; o tratamento adequado de resíduos e os

investimentos  em  saneamento  básico,  além  da  iniciativa  de  alinhar  os  convênios

firmados às metas preestabelecidas.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Obrigado, Deputado Célio Moreira.

Serei bem rápido, em função da exiguidade do tempo. Primeiro, quero parabenizar V.

Exa. pelo tema abordado neste dia,  que faz referência à importância da água no

mundo e, consequentemente, na vida de todo o planeta. Alguém já disse, com muita

propriedade, que no futuro quem tiver água dominará o planeta, e isso não é exagero.

Lamentavelmente, nosso país, que é considerado a caixa - d'água do mundo, com o

nosso Rio Amazonas...

O Deputado Célio Moreira - A caixa-d'água e o pulmão.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* – Também. Considerando essa visão

do mundo em relação ao Brasil,  é lamentável ver, como vimos recentemente pela

televisão, famílias tendo de pagar, sem ter, R$80,00 por um caminhão-pipa para levar

água aos seus reservatórios e outras tendo uma cota de 20 litros de água por semana

para o atendimento de toda a sua necessidade de água. Quero crer que realmente V.

Exa. traz a esta tribuna uma discussão muito importante.

Para finalizar, creio que V. Exa. concordará comigo ao citar uma palavra de Jesus

Cristo, que se comparou à água para mostrar a sua importância na vida do homem.

Ele disse que Ele, Jesus, é a água da vida, e aquele que beber d'Ele jamais terá

sede. Para Jesus ter feito essa comparação, podemos, só por aí, ter a dimensão da

importância da água, do H2O, claro, naturalmente, falando espiritualmente também

desse dessedentar-se da presença de Jesus na vida do homem. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Deputado Vanderlei Miranda, peço que Jesus ilumine o

povo de modo geral, porque hoje há tecnologia para tudo, menos para substituir a

água.  Então,  é  obrigação de todos  nós  economizar,  preservar,  e  não,  poluir  rios,

mananciais, mares. Como já foi dito aqui, é um bem finito de que temos de cuidar,

porque sem água ninguém vive.
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Então, Sr. Presidente, senhoras, senhores, é importante que o mundo todo tenha o

compromisso de equilibrar o desenvolvimento econômico e a utilização racional dos

recursos hídricos, estabelecendo boas práticas de governança e de financiamento,

possibilitando  assim  condições  favoráveis  para  a  manutenção  de  um  planeta

verdadeiramente azul. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado Fred

Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez

venho a esta tribuna externar repúdio ao descaso do governo federal  para com o

Estado  de  Minas  Gerais,  mais  especificamente  do  DNIT.  Recentemente  promovi

nesta  Casa  uma  audiência  pública  para  discutir  o  retorno  do  Ponteio  e,

lamentavelmente,  o  fato  de  ele  estar  fechado  para  o  trânsito  de  veículos  e

transeuntes desde o dia 15 de dezembro passado.

Naquela  oportunidade,  infelizmente  Belo  Horizonte  sofreu  com  um  volume

pluviométrico muito acima do esperado, que acabou acidentando alguns locais da

cidade. Além disso, tivemos problema específico naquela localidade.

Pasmem V. Exas. Passou todo o período de dezembro a janeiro, quando sabemos

que são férias escolares, e nós, que estamos acostumados a deparar diariamente

com  o  problema da  mobilidade  urbana  e  do  trânsito,  esperávamos  que,  naquele

momento,  o  governo  federal  estaria  produzindo  as  intervenções  que  se  faziam

necessárias. No entanto, durante aqueles 45 dias, infelizmente nada foi feito. Hoje, já

transcorridos quase 100 dias, tudo continua da mesma forma sem nenhuma ação

efetiva por parte do governo federal. No mês de janeiro, estive pessoalmente no DNIT

para pedir que tomassem providências, a fim de que não chegássemos em fevereiro

sacrificando os transeuntes, principalmente os funcionários daquele “shopping”, que

teriam de atravessar aquela importante rodovia por onde passam 50 mil veículos por

dia em cada sentido - logo, pondo suas vidas em risco e, além disso, prejudicando

demasiadamente o trânsito no trevo do BH Shopping – trevo esse que as pessoas

utilizam em direção à  cidade de Nova Lima,  ao  Bairro  Belvedere,  assim  como à

região do Barreiro. Apesar disso, sabedores que somos nós de que já está muito
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agravado o trânsito naquele local, infelizmente o DNIT nada fez.

Deputado Rômulo Viegas, procurei o DNIT, mas não obtive resposta. Depois enviei

um ofício e obtive a seguinte resposta oficial: (- Lê:)

“A Superintendência do DNIT-Minas Gerais, juntamente com a Unidade Local de

Contagem, responsável pelo trecho em questão, está providenciando a montagem do

processo administrativo necessário para a realização da licitação para a contratação

do serviço, o que deverá ocorrer em breve.”

Para mim, isso é uma vergonha. Recentemente o Japão sofreu o terremoto. Não

foram necessários 90 dias para que toda uma cidade fosse reconstruída. No Brasil,

em Minas Gerais e Belo Horizonte, o DNIT, demonstrando, mais uma vez, que talvez

não considere Minas Gerais um dos 27 Estados da Federação, incluindo o Distrito

Federal, diz que ainda é necessária a montagem de um processo administrativo para

depois passar para o processo de licitação. No meu entender, aquilo lá é uma obra

emergencial, que prejudica muito a vida de milhares e milhares de pessoas e, logo,

não é necessário passar por essa tramitação. Aliás, vou além, porque, quando arguí

os técnicos do DNIT, disseram-me que uma obra daquela fica em aproximadamente

R$4.000.000,00. Essa não é minha formação nem sou técnico na área, mas fiquei

surpreso que uma obra como aquela esteja estimada em R$4.000.000,00.

Como se não bastasse o caso do Ponteio, temos de lembrar que a BR-381 - a

Rodovia Fernão Dias, que tem mais de 1.100km e dos quais 950km estão no Estado

de Minas Gerais - continua tão somente na promessa.

Solicitei a minha assessoria que guardasse os jornais e as reportagens em relação

às promessas. Vejam, é só isto aqui. Se eu levantar e jogar esta papelada para o alto,

será possível  cobrir  esse tapete vermelho. É muita promessa. Os jornais já estão

ficando até amarelados.  Quantas  vezes  adiaram e  disseram que vão promover  a

licitação?  Mas,  enquanto  isso,  nos  deparamos,  infelizmente,  com  vidas  sendo

ceifadas. No final da semana passada este parlamentar se aventurou a passar por ali.

O  trânsito  já  é  usual.  Quando  vamos  visitar  as  localidades  do  interior  que

representamos, temos de nos preparar para eventuais atrasos em decorrência do

trânsito. Como se isso não bastasse, é lamentável nos depararmos cotidianamente

com acidentes, com pessoas sendo sacrificadas, em perigo, ver a destruição do que
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tem de ser valorizado, o instituto da família. Tudo isso está ocorrendo tão somente

por omissão e falta de vontade política para apresentar soluções.

Se observarmos o Estado do Rio de Janeiro, vizinho da Região Sudeste, vamos

nos deparar com obra no metrô, e com o anúncio, feito na semana passada pela

Presidenta Dilma de que, mais uma vez, investirá recursos naquele Estado, não sei

por  que  motivo,  para  melhorar  as  rodovias  federais.  Não  que  aquele  povo  não

mereça.  É  mais  do  que  justo  que  se  invista  também  naquele  Estado.  Mas  não

podemos  aguentar  de  braços  cruzados:  seja  a  gente  da  Situação,  da  base  de

sustentação do Governador Anastasia, ou os companheiros que fazem oposição aqui,

do PT, do PCdoB, mas que são governo em nível federal. Temos de unir esforços

porque, acima de tudo, está a defesa do que há de mais valia, a vida.

Estou-me limitando a falar do pequeno túnel de retorno do Ponteio. Citei a BR-381,

mas poderia citar a BR-040 ou até mesmo o Anel Rodoviário, que foi concebido nos

anos  50 tão  somente  para  tirar  o  fluxo  de  veículo  do  Centro  de  Belo  Horizonte.

Entretanto,  acabou  se  tornando  não  apenas  local  essencial  para  o  transporte

rodoviário, que majoritariamente é usado em nosso país, mas também via de acesso

para  nós,  belo-horizontinos  que  moramos  na  Região  Metropolitana,  para  termos

garantido acesso a vários bairros e cidades.

Antes de fazer  o meu pronunciamento,  tive  a curiosidade de acessar  o Google

digitando “anel rodoviário”. Na primeira página do Google estava: acidente nos dias

17 de janeiro, 16 de fevereiro, 6 e 10 de março. Estou falando de quatro acidentes

com vítimas de fatalidade. Se este parlamentar se ativesse tão somente a acidentes

sem vítimas, certamente citaria praticamente todos os dias do ano até o presente

momento. Portanto, quero clamar à sociedade civil, a vocês, nobres parlamentares,

para  unirmos  esforços  não para  implorar  ou  solicitar,  mas  fazer  o  que é  justo  e

necessário:  cobrar do governo federal que tenha tratamento equânime e que faça

chegar os recursos necessários a Minas Gerais, para esses investimentos que são,

sem sombra de dúvida, de relevância incalculável.

A Deputada Luzia  Ferreira  (em aparte)  –  Obrigada,  Deputado Fred Costa,  pela

pertinência de sua fala. Com certeza, V. Exa. não falou ainda sobre o metrô de Belo

Horizonte porque não houve tempo. Essa obra está presa no Ministério das Cidades,
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aguardando  a  assinatura  de  uma  portaria.  Portanto  é  a  burocracia  contra  uma

população que compreende 5 milhões de pessoas, na Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Pedi um aparte para fazer aqui um registro, uma denúncia. Hoje, às 16 horas, a

Comissão de Segurança Pública desta Casa prontamente ouvirá, aqui, o Vereador

Fábio  Caballero,  de  Ribeirão  das  Neves,  filiado  hoje  ao  PPS,  que  vem sofrendo

ameaças de morte, não se sabe por qual motivo. Hoje ele é um Vereador que se situa

no  campo  da  oposição  no  Município  e  tem  feito  várias  cobranças  e  denúncias

relativas à Prefeitura da cidade. Ele vem recebendo ameaças de morte pelo telefone

e será ouvido aqui. Esta Casa tem sido um espaço importante na luta pelos direitos

humanos e pela dignidade dos mandatários.

Ribeirão  das  Neves  tem  uma  história  de  violência  política.  Nesta  legislatura,  o

Vereador mais votado da cidade, Lúcio, foi assassinado antes de tomar posse, no

final de 2008.

Então  registro  isso  aqui  para  ficar  pública  essa denúncia  e  também para  inibir

aqueles que tentam resolver assuntos pessoais e políticos por meio da violência.

Fábio Caballero  é um dos Vereadores mais votados da cidade de Ribeirão das

Neves, portanto nosso vizinho. Muito obrigada, Deputado Fred Costa.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Fred Costa. É uma

honra apartear V. Exa., que traz uma reflexão desses parlamentares sobre o descaso

com que o governo federal vem tratando o Estado de Minas Gerais. Nosso Estado

está fora de todos os investimentos feitos pelo governo federal.

V.  Exa.  expõe a situação do DNIT, órgão falido e incompetente.  Fizemos várias

reuniões  nesta  Casa  e  até  mesmo  visitas  em  locais  onde  as  comunidades  nos

pedem, pelo amor de Deus, para tentarmos fazer algo. Fomos então aos Senadores e

aos Deputados Federais,  e até mesmo realizamos audiências públicas no Senado

para discutir a questão desse órgão, o DNIT, do metrô, da BR-381 e da BR-040, mas

tudo fica na promessa.

V. Exa. imagine: a Presidente Dilma diz que é mineira. E se não fosse, como seria?

Ela trata Minas Gerais com descaso, levando recursos para outro lado. Quanto vale a

vida de um homem ou de uma mulher? Quantas vidas estão sendo ceifadas todos os
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dias  na  BR-040  e  na  BR-381?  Por  causa  de  R$4.000.000,00,  fica  essa

incompetência,  esse  empurra-empurra  com  a  barriga,  levando  as  pessoas  ao

desespero. O problema chega a esta Casa, mas infelizmente ficamos impossibilitados

de agir, porque o DNIT é um órgão do governo federal. Mas não fechamos os olhos

nem nos curvamos diante da necessidade de urgência.

Deputado  Fred  Costa,  a  Presidente  anunciou  a  questão  do  metrô  de  Belo

Horizonte,  que tem uma novelinha de 25 anos,  e  a  duplicação da BR-381,  onde

ocorrem  acidentes  todos  os  dias,  principalmente  próximo ao Trevo  de Caeté.  Há

poucos dias, tivemos a notícia da Presidência da República, que infelizmente não

liberou o dinheiro porque não há projeto. O governo federal também não ajuda, não

dá assistência técnica para que as cidades e os Estados apresentem os projetos em

tempo  hábil,  simplesmente  joga  para  a  imprensa  os  holofotes,  e  pessoas  estão

morrendo em nossas rodovias, que é a maior malha rodoviária do País.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Não  é  de  praxe  este  parlamentar  agir  de  forma

sorrateira,  portanto quero tornar  público que já  contratei  três  empresas diferentes

para elaborar um laudo técnico em relação ao retorno do Ponteio. Além disso, estou

entrando com uma ação e convido para serem signatários os parlamentares que se

interessarem ou pensarem que dessa forma estamos contribuindo com a sociedade.

Esperamos  que  o  DNIT  finalmente  faça  a  sua  obrigação.  O  lamentável  é  que

tenhamos de agir assim. Obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* - Boa tarde, Sr. Presidente e todos os colegas. O

que me traz à tribuna é o processo sucessório que se aproxima em Belo Horizonte.

Muito me preocupa um movimento injusto surgido na Capital, na última semana: a

exclusão de quem não pode ser excluído do que ajudou a criar. Um movimento de

exclusão do Senador Aécio Neves da disputa eleitoral em Belo Horizonte. Gostaria de

dizer,  em nome do meu partido,  o PRP, que,  se não couber o Senador  Aécio na

coligação de Belo Horizonte, também não cabemos. Falei há pouco com o Deputado

Bosco, nosso companheiro de chapa na eleição estadual. O PRP e o PTdoB têm um

trabalho conjunto em Belo Horizonte. Somos partidos pequenos, às vezes chamados
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de “nanicos”,  mas gostaríamos de lembrar  que o  PTdoB e  o  PRP,  juntos,  têm a

segunda  maior  bancada  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Temos  quatro

Vereadores, o que equivale a 10% da Câmara Municipal, apenas dois a menos que o

PT; a mesma bancada do PMDB; bancada maior do que a de partidos importantes,

como o PSDB e o PPS.

Temos 10% da Câmara Municipal e estamos nesse projeto por acreditar que é o

melhor para Belo Horizonte, mas estamos também pela liderança do Senador Aécio

Neves e do Governador Antonio Anastasia. Não me lembro, com todo o respeito, de

onde estavam em 2008 esses que hoje criticam a presença do Senador Aécio na

aliança.  Aliás,  lembro-me:  estavam com  a Jô  Moraes  no primeiro  turno  e  com o

Leonardo Quintão no segundo. Estão pegando carona no meio da estrada e querem

assentar-se ao lado da janela. Aqueles que estão insatisfeitos com a presença do

Senador  Aécio  deveriam juntar-se  ao  coerente  Roberto  Carvalho.  Respeito  o  PT,

respeito a posição do Roberto. Como chegam agora, no meio do jogo, aos 40 minutos

do segundo tempo, querendo tirar do time o capitão? A braçadeira de capitão já tem

dono,  o  Senador  Aécio  Neves  é  o  grande  líder  do  processo  eleitoral  em  Belo

Horizonte.  Ele  ganhou  as  últimas  eleições  no  Estado,  com  seus  Senadores  e

bancadas majoritárias na Assembleia e na Câmara Federal.

Gostaria de lembrar que nossos partidos, apesar de considerados pequenos, têm

10% da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os que acharem que o Senador Aécio

Neves  e  o  Governador  Anastasia  não  são  bem-vindos  a  essa  aliança,  podem

considerar-nos também “personae non gratae” nessa aliança. Seguimos a liderança

do Senador  Aécio,  que é o grande líder  político deste Estado e do nosso grupo.

Esperamos estar ao lado do Prefeito Márcio Lacerda, desde que seja seguido o rumo

que até agora foi construído. Há muita gente que trabalhou contra o Márcio em 2008,

no primeiro  e no  segundo turnos.  Erraram e  continuaram no erro.  E  agora estão

querendo assentar-se ao “lado da janelinha”.

O Romário, certa vez, disse: “Se está pegando o ônibus agora, senta lá atrás; na

janela,  não,  muito  menos  ao  volante”.  Os  que  estiverem  incomodados  com  isso

deverão  adotar  uma  postura  coerente,  deverão  juntar-se  ao  Roberto  Carvalho  e

discutirem conosco nas urnas. Nós ganhamos com o Márcio, porque estávamos ao



1402
____________________________________________________________________________

lado dele no primeiro e no segundo turno, e ganharemos novamente. Esperamos que

vocês respeitem a postura, a posição e a liderança do grande líder político. Como

estou falando em  nome do  PRP,  meu partido,  e  em  consonância  com  o  PTdoB,

gostaria de conceder aparte ao meu colega representante desse partido nesta Casa,

Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Meu prezado amigo Deputado João Vítor Xavier,

quero, de forma breve e sucinta, ser solidário com V. Exa. na tomada dessa posição.

O PTdoB, em Belo Horizonte e em Minas Gerais, é um grande parceiro e aliado do

PRP, partido de V. Exa. Caminhamos juntos na eleição passada, o que culminou com

a nossa vitória. No entanto, antes das eleições para Deputado Estadual e Deputado

Federal, caminhamos juntos, levantando a bandeira da chapa encabeçada por Márcio

Lacerda, por determinação de nossos partidos e por uma parceria estabelecida pelos

nossos líderes maiores em Minas Gerais, Aécio Neves e Anastasia. Portanto, João

Vítor,  essa  foi  a  regra  utilizada  na  mudança  última  eleição  municipal  em  Belo

Horizonte. Se agora está havendo mudança nessa regra para deixar de fora o nosso

maior líder político em Minas e no Brasil, Aécio Neves, do PSDB - e se não querem o

PSDB também não querem Aécio e Anastasia - nós também, com certeza, estaremos

fora.

V. Exa. disse isso muito bem. O PRP e o PTdoB têm a segunda maior bancada

dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e temos aqui V. Exa., que é um dos

Deputados Estaduais mais votados de Belo Horizonte. Temos também o Deputado

Federal do PTdoB, Luiz Tibé,  que também obteve uma votação esplendorosa em

Belo Horizonte. Nosso partido já não é um partido pequeno, sobretudo quando se

trata de Belo Horizonte. A nossa posição é a de sermos solidários com os parceiros e

com os companheiros do PSDB, mantendo a nossa coerência. Portanto, o PTdoB e o

PRB caminharão juntos com todos os companheiros do PSDB nesta Casa, com o

Governador do Estado, Antônio Anastasia, e com o nosso líder maior, Senador Aécio

Neves.

Quero parabenizá-lo e dizer-lhe que pode contar com a nossa parceria também no

tocante às eleições de Belo Horizonte. Entendemos que o Prefeito Márcio Lacerda

realmente tem feito um trabalho diferenciado, que merece os nossos aplausos e o
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nosso reconhecimento. Ele merece, sim, ser reconduzido ao cargo; porém, só contará

conosco, se puder contar também, é claro, com a experiência e com a participação

efetiva do PSDB de Belo Horizonte e de Minas Gerais.

O Deputado João Vítor Xavier* - Muito obrigado, Deputado Bosco. Quero lembrar

aos que agora caíram de paraquedas na aliança, aos que foram opositores do Márcio

no primeiro turno e que deram “tinindo” no segundo turno, que o Senador estava ao

lado do Márcio Lacerda no momento mais difícil  da eleição, no início do segundo

turno.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado João Vítor Xavier, democracia

é isso mesmo. As eleições estão aí para que cada eleitor escolha seu candidato. É o

que nós,  do PT,  estamos fazendo.  Estamos  buscando um leque de alianças que

tenha coerência. O PT votou nesse fim de semana a escolha de delegado. O PT,

majoritariamente,  descarta a presença do PSDB em nossa chapa. Isso não é por

causa  de  questões  pessoais  com  o  Senador  Aécio  Neves,  com  o  Governador

Anastasia  ou  com  qualquer  membro  ou  Deputado  do  PSDB,  mas  porque  as

proposições políticas são muito diferentes. O PSDB comandou, no Brasil, o processo

de privatização e deixou o nosso povo na miséria. O PSDB foi um partido contra o

qual nós lutamos para fazer a denúncia do modelo político excludente da maioria do

povo brasileiro. Temos, portanto, diferenças político-ideológicas muito grandes, o que

na democracia é passível de ser testado nas urnas. Por isso rejeitamos a presença

do PSDB, e tenho certeza de que, no domingo, votaremos a exclusão do PSDB da

política de aliança. O PSDB, mesmo na condição de não ter o vice, rasteja, quer estar

com o PT, choraminga, pede pelo amor de Deus.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* – Mas eu não.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Não queremos o PSDB, mas ele diz que

vai  assim mesmo. Mesmo sem estar  na vice, ele quer  estar  na chapa. Acho que

vocês têm toda razão: o PT deve estar de um lado, e o PSDB de outro. Repito, não

estou insultando, estou apresentando as diferenças político-ideológicas que existem,

Deputado Célio Moreira. E isso vai ter que ser decidido na urna. O Prefeito de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda, terá de fazer uma opção: ou ele fica com o PSDB, de

Fernando Henrique Cardoso e de Aécio Neves, ou vai ficar com o PT da Dilma e do
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Lula. Essa é a escolha a ser feita.

O Deputado João Vítor Xavier* - Respeito o seu pronunciamento, Deputado Rogério

Correia,  mas  discordo  profundamente  dele.  Considero  o  Senador  Aécio  Neves  a

grande liderança deste Estado, certamente uma das maiores deste país. Nenhum

Prefeito que queira se eleger em Belo Horizonte pode prescindir, abrir mão de um

aliado como o Senador Aécio Neves. Já abrimos mão de alguns aliados na eleição

passada.  Esses,  sim,  aliados  que  vieram bater  à  porta  e  pedir  abrigo.  Deputado

Rogério  Correia,  quem  veio  pedir  abrigo  nessa  aliança  não  foi  o  Senador  Aécio

Neves;  quem  veio  pedir  abrigo  foi  uma  corrente  do  PT  que  trabalhou  contra  o

Senador Aécio, contra o Márcio Lacerda, contra o Presidente Lula na última eleição.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Quero apenas um minuto. Gostaria de

reiterar  que foi  uma aliança informal,  e  fui  contra  ela.  O PSDB quer  formalizar  a

aliança com o PT. O PT e o PSDB estão em lados diferentes. Não adianta o PSDB e

o Pestana pedirem pelo amor de Deus para estarem ao nosso lado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Não. Você está enganado.

O Deputado João Vítor Xavier * - Vou conceder aparte aos três colegas, Deputado

Rômulo  Viegas,  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputado  Célio  Moreira,  mas  quero

apresentar a seguinte questão: a coisa está sendo modificada. Quem não fez parte

dessa aliança não foi o PSDB, não foram os aliados do PSDB como é o meu partido,

o PRP, como é o PTdoB. Quem não fez parte dessa aliança foi um segmento do PT.

Não me lembro do ex-Prefeito Patrus na eleição.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Vítor

Xavier. Em primeiro lugar, o PSDB não precisa rastejar nada. Quem idealizou esse

projeto  -  e  temos  de  ser  sinceros  -  foi  o  Senador  Aécio  Neves  e  o  ex-Prefeito

Fernando Pimentel, que representa uma ala do PT. Não estamos compondo com o

PT,  estamos  apoiando  o  PSB,  que  é  o  atual  partido  do  Prefeito.  Então  não

precisamos disso.

Em segundo lugar, o PSDB fez privatizações, e o PT faz concessões. Tudo farinha

do mesmo saco, a mesma coisa. No entanto entendemos que essa aliança deu bons

frutos com alguns segmentos importantes  da área do PT,  e temos de respeitar  a

vontade  do  eleitor.  Não  tenho  como  interferir  no  PT.  Eles  são  bem-vindos  para
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fazerem uma boa gestão ao lado do PSB, do PSDB e do partido de V. Exa., para

cuidar de uma boa administração na cidade.

Portanto, sem interferir nos quadros dos petistas, vejo um grande nome aqui na

Casa que pode solucionar  toda essa distorção:  o ilustre Deputado André Quintão

como vice do Prefeito Márcio Lacerda. É só isso.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)  -  Primeiramente,  acho que a política de

vetos na democracia, no pluralismo partidário, é absolutamente fora de propósito, até

porque o PT se alia com o PSDB em inúmeras cidades deste país afora, incluindo

Minas  Gerais.  A política  de  vetos  fez  parte  do  início  da  história  do  PT.  E  o  PT

amadureceu quando chegou ao poder e passou a defender o valor das alianças. Todo

mundo se lembra,  principalmente os  Deputados Rogério e André,  que estão aqui

desde o início, de que o PT não era aliancista, abominava as alianças e disputava as

eleições sozinho.

O PT retrocede quando vem aqui defender veto a outros aliados. Se for cabeça de

chapa e disser que não o quer na mesma aliança... Mas está estabelecendo um veto

para um terceiro partido. Essa é uma posição retrógrada, atrasada. O PT avançou

muito.  Aliás,  faz  alianças  inexplicáveis  para  manter  a  governabilidade  no  âmbito

federal. Precisamos explicar isso. É retórica querer excluir o PSDB, que é uma força

importante. O nosso ponto de vista deverá ser sempre: essa aliança é a favor da

população? O que queremos defender e incluir como avanço onde não está dando

certo no programa do próximo governo? O que não estiver dando certo não é de

responsabilidade do Prefeito Márcio Lacerda, e sim dos partidos que estão lá. Volto a

lembrar que, sozinho, como força política, o PT tem 50% na Prefeitura, com cargos

importantíssimos. Portanto, devemos lançar mão da retórica em nome da boa política,

da democracia e do povo de Belo Horizonte. Muito obrigada.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado João Vítor. Gostaria

apenas de fazer uma reflexão: as eleições deixaram muito claro o que o eleitorado de

Belo  Horizonte  quer.  O  Governador,  do  PSDB,  levado  pelo  nosso  grande  líder

Senador Aécio Neves, obteve 72% dos votos na Capital. Deputado Rogério Correia,

todos conhecem essa sua posição de vetar o PSDB. Por ocasião da primeira eleição

do Presidente Lula, V. Exa. foi veemente contra a parceria do Vice-Presidente José
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Alencar. Agora, peçam-lhe então que o PT saia sozinho e verão a míngua de votos

que terão em Belo Horizonte. É claro que temos nesta Casa Deputados do PT que

são  coerentes  e  democráticos,  como  o  Deputado  André  Quintão,  que  é  um

parlamentar de diálogo, que trabalha e quer o melhor para Belo Horizonte.

Deputado João Vítor Xavier, todos já conhecem muito bem essa fala do Deputado

Rogério Correia. Se ele se...

O Deputado João Vítor  Xavier*  -  Muito obrigado pela tolerância, Sr.  Presidente.

Enquanto o Deputado Antônio Carlos Arantes chega, quero dizer que só estaremos

na aliança se o Senador Aécio Neves estiver na liderança. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Antônio

Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Concedo um aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado. Há aproximadamente

dois meses, o nosso grande líder e mais querido, Senador Aécio Neves, juntamente

com  o Governador  Anastasia  e  o  Presidente  do  PSDB de  Minas  Gerais,  Marcus

Pestana, foi  convidado a ir  à casa da mãe do Governador  Eduardo Campos, em

Brasília.  Na presença do Prefeito  Márcio  Lacerda,  o  PSB solicitou  ao  PSDB que

fizesse parte oficialmente da aliança pela reeleição. O resto é blá-blá-blá. A verdade é

essa. Então, o mais querido foi convidado e aceitou, magnânimo que é, que nós, do

PSDB, apoiássemos a reeleição de Márcio Lacerda. O resto é o PT nessa briga. Não

sei o que acontecerá no domingo. Aceitamos o convite e estamos presentes.

Muito obrigado, Deputado. Prestarei atenção ao pronunciamento de V. Exa., homem

do campo e amigo da agricultura, a quem rendo minhas homenagens.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Antes

de fazer meu pronunciamento, concederei aparte ao Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Antônio Carlos Arantes, também

serei breve, como foram o Deputado João Leite e os demais Deputados, até porque o

pronunciamento de V. Exa. certamente não tratará do assunto.

Sr.  Presidente,  tive  oportunidade  de  ouvir  atentamente  o  Deputado  João  Vítor

Xavier,  os  Deputados que o apartearam, mas especialmente  o Deputado Rogério
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Correia, que, ao lado de alguns políticos que estão militando e outros que já não

militam, está querendo prejudicar talvez uma união que não tem outro objetivo senão

o bem da nossa Capital. Nos últimos tempos, Belo Horizonte tem crescido em todos

os segmentos e é referência nacional e mundial em administração pública. Agora, se

o  Brasil  tem  hoje  um  nome  que  desponta  pelo  trabalho,  pela  seriedade,  pelo

dinamismo e pela capacidade de envolvimento, é porque reconhece um grande líder:

Aécio Neves. No entanto, isso faz mal a alguns integrantes da Oposição. Ver Aécio

Neves crescer significa que, quem sabe?, Minas Gerais poderá retomar a Presidência

da República,  pois a que está lá  é uma Presidência falsa de Minas Gerais,  uma

Presidência que nos tira o crescimento, que nos esquece, que nos abandona e que

não é mineira - pode até ser por nascimento, mas não é de coração. O sucesso de

Aécio é louvável. Ele se elegeu Governador; reelegeu-se; elegeu Anastasia; elegeu

Zezé Perrela, que era suplente da nossa coligação, como Senador; elegeu Clésio

Andrade,  também  suplente  da  nossa  coligação,  cuja  organização  Aécio  Neves

compartilhou. Isso faz mal a alguns membros da política que acham que estarão no

poder  pelo  resto  da  vida.  “Se  a  teta  secar”,  será  inadmissível.  Daí,  os  ataques

infundados a Aécio Neves, na tentativa de que ele não continue sendo o homem mais

responsável para administrar hoje o Brasil.

Para  terminar,  gostaria  de  dizer  que  a  Rede  Vida  de  Televisão  entrevistou  o

Senador Aécio Neves no programa “Tribuna DF”, de Brasília. Mais uma vez os “e-

mails” que chegaram com as perguntas demonstraram inequivocamente que ele é o

homem mais preparado para administrar o Brasil e dar ao País o real caminho que

precisa ter. Portanto, não serão esses ataques infundados que diminuirão a grandeza

do nosso Senador. Muito obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir. Sr.

Presidente, nobres colegas, telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna

para falar rapidamente sobre vários temas. O primeiro deles, a violência no campo.

Tivemos um período em que diminuiu a violência. O governo agiu rápido, agiu bem,

mas  a  criminalidade  migra,  adapta-se  e  se  adéqua  a  novo  “modus  operandi”.  A

verdade é que o povo mineiro tem passado problemas de violência, e o índice tem

crescido, principalmente no campo, onde a nossa preocupação é muito grande.
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Através  de  requerimento  da  nossa  Comissão  de  Política  Agropecuária,  eu,

juntamente com os nossos parceiros e principalmente com o apoio do nosso grande

Líder, Deputado Inácio Franco, estaremos promovendo na Assembleia, junto com a

Faemg e com os sindicatos da região próxima a Pará de Minas e Pitangui, um grande

evento para discutir a violência no campo. Essa audiência pública será na segunda-

feira, e também já teremos na semana que vem, quinta-feira, uma audiência pública

para discutir a PPP da MG-050. Afinal houve grandes avanços na decisão do nosso

Governador,  mas  também  tivemos  problemas  sérios,  precisamos  buscar

entendimento através do requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, meu amigo de

Divinópolis, que tem grande interesse por essa rodovia. Na verdade, sou o Deputado

que mais passa por essa rodovia - no mínimo, duas vezes por semana -, pois moro

em São Sebastião do Paraíso e Jacuí, na divisa com São Paulo, onde os problemas

são muito sérios. Reunimo-nos há uns 20 dias com ele e fiz algumas reivindicações

emergenciais. Aliás, fico feliz porque hoje já está se resolvendo um grande problema

perto de Pimenta, próximo à curva do Restaurante Dom de Minas, onde já houve

acidentes violentos. Hoje estão fazendo uma intervenção no local para evitar novos

acidentes.  Quero,  então,  agradecer  às  pessoas  que entenderam.  Hoje  até  recebi

ligações da Setop, do Secretário Carlos Melles, do Diogo e do Diego, que coordenam

junto com o Promotor Fabrício o projeto da MG-050. Na quinta-feira nos reuniremos

para discutir  os avanços e também os problemas, que são sérios. Espero termos

grandes avanços.

Ontem tivemos a alegria e a satisfação de estar  no Ministério  Público Estadual

assistindo ao filme “O Mineiro  e o Queijo”,  de  Helvécio  Ratton,  que fala sobre  o

queijo, que é tradição do povo mineiro e brasileiro. Só em Minas são mais de 30 mil

produtores. É uma tradição e uma contradição: uma tradição porque o povo produz e

se alimenta desse belo produto, e uma contradição porque há uma legislação que

proíbe vender o nosso queijo fora do Estado. Hoje de manhã ocorreu até um evento

muito importante aqui, o seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, promovido

pelo Deputado André Quintão. Fiquei muito feliz porque o Deputado fez referência a

mim  como  uma  das  pessoas  que  mais  contribuiu  para  diminuir  a  pobreza  e  a

desigualdade  em  Minas  Gerais  nessa  luta  e  nessa  batalha  para  colocar  comida
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barata para o povo mineiro por meio da agricultura familiar. Quero agradecer muito ao

Deputado André Quintão, que reconheceu a nossa luta. Também quero cumprimentá-

lo pelo grande trabalho que ele tem feito para isso. Não pude estar presente porque

eu  estava  com o  Deputado  Rômulo  Viegas,  meu querido amigo e  relator  de  um

projeto de lei de minha autoria para facilitar, melhorar a vida do produtor de queijo e

para valorizar esse belo produto. Nosso relator convidou também grandes lideranças

de Minas Gerais. Passarei a palavra a ele, que falará da importância dessa reunião

que tivemos hoje.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Antônio

Carlos Arantes. Quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado e sobretudo por presidir,

com muita eficiência, nossa Comissão de Política Agropecuária. V. Exa., preocupado

com o queijo mineiro, que é uma tradição nossa, apresenta um projeto de lei com o

objetivo de proteger nossa cultura artesanal. Por determinação e convite de V. Exa.,

fui nomeado relator desse projeto de lei. Passamos a trabalhar com o apoio de V.

Exa. e dos técnicos da Casa. Hoje pela manhã ouvimos os acadêmicos de várias

universidades federais e públicas para nos orientarem nesse caminho. V. Exa., que é

um  homem  do  campo,  que  tem,  em  sua  região,  lutado  muito  para  defender  os

interesses  dos  trabalhadores  rurais,  dos  produtores,  tem  preocupação  com  esse

segmento.  Precisamos  salientar  essa  ação  de  V.  Exa.,  que  já  está  no  terceiro

mandato, brilhando nesse cenário da agropecuária neste Parlamento. V. Exa. esteve

à frente da comissão apresentando proposições para o tão falado e badalado Código

Florestal, e assumiu isso aqui com galhardia.

Fiquei  muito  feliz  pelos  resultados  que estamos  colhendo.  Os  produtores  estão

envolvidos,  assim  como os  órgãos  estaduais  e  federais.  Esta  Casa  nos  oferece

técnicos extremamente qualificados e dedicados, que estão nos dando orientação.

Ontem V. Exa. esteve no Ministério Público para assistir  ao filme do são-joanense

Helvécio Ratton - não pude comparecer em função de um pequeno problema - que

fala  muito  da  história  do  nosso  queijo.  Minas  Gerais  tem  sua  tradição,  o  queijo

artesanal feito do leite cru é destaque. Precisamos prestigiar esses produtores que

estão nessa linha de frente.

Parabéns pelo trabalho. Continue assim, porque tenho certeza de que os eleitores
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de V. Exa., cada vez mais, reconhecerão esse brilhante trabalho.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

Chegou aqui ao Plenário o Deputado André Quintão, a quem gostaria de agradecer

pelo trabalho e pelo seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”.

Como bem disse o Deputado Rômulo Viegas, nosso projeto de lei... E digo nosso,

porque precisamos da contribuição de toda esta Casa, para que tenhamos uma lei

que possa realmente valorizar o queijo artesanal em Minas Gerais, essa tradição do

povo mineiro. Hoje, como disse antes, se for fazer a comercialização fora do Estado

de Minas, ele se torna um produto clandestino. É uma contradição muito grande.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

parabéns a V. Exa. pela fala e pela condução da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial  da  Assembleia  Legislativa.  Quero  dizer-lhe  da  importância  desse

trabalho em defesa do nosso queijo, dos alimentos, e ressalto o trabalho de V. Exa. à

frente da cooperativa.

Deputado Antônio Carlos Arantes, gostaria de fazer um registro. Aliás, solicitaria a

palavra pela ordem, Sr. Presidente, mas vou fazê-lo no aparte.

No dia 17 de março, foi instalada, de fato, no Barreiro a 197ª Seção da OAB, que

nasce como uma das maiores  do  Estado de Minas  Gerais.  Dela  está  à  frente  o

competente advogado Edimar Reis, eleito Presidente da referida seção. Com toda a

certeza,  trará  um  benefício  muito  grande  e  uma segurança  maior  ainda  para  os

profissionais do direito daquela região. Estiveram presentes o ex-Presidente da OAB,

o  Raimundinho,  e  os  Conselheiros  federais.  Foi  uma  festa  muito  bonita,  muito

comemorada. Há muito a região desejava a instalação dessa seção no Barreiro, que

hoje  é  considerado  uma  cidade  dentro  da  cidade  de  Belo  Horizonte,  com  uma

população de aproximadamente 380 mil habitantes. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado, Deputado.

Prosseguindo  com  a  questão  do  queijo,  agradeço  ao  Ministério  Público,

cumprimentando-o  por  ter  dado  essa  abertura  e  estar  entendendo  a  importância

desse projeto de lei e dessa atividade econômica e cultural que é o queijo artesanal.

Ainda agradeço, também o cumprimentando, ao Dr. Helvécio Ratton, cineasta que

produziu  esse belíssimo filme.  Convido  a  todos  os  que estiverem nos  assistindo,
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todos  os  Deputados,  a  ver  esse  filme,  a  fim  de  entender  a  importância  dessa

atividade econômica e cultural de Minas Gerais.

Para  encerrar,  quero  referir-me a  um  outro  assunto.  Há  uma grande discussão

sobre a questão da violência, do “crack”, que, realmente, é uma epidemia que assola

o País. Em Minas Gerais, não é diferente, pois o “crack” chegou hoje à zona rural,

aos Distritos e povoados. Temos remédio, temos antídotos. Não vamos acabar com

as drogas, mas podemos prevenir. O melhor programa que conheço é o da Polícia

Militar que envolve as crianças, o Proerd. Então o governo precisa investir o máximo

que puder  nesse programa, pois,  por  meio dele,  podemos fazer  com que nossas

crianças fiquem longe das drogas.

Por fim, faço aqui um convite novamente, pois, na segunda-feira, discutiremos a

violência no campo em nosso Estado. Aproveito para desejar muita sorte ao nosso

novo Secretário que está chegando à Secretaria de Defesa Social. Há um problema

sério de violência  em Minas Gerais  e no Brasil,  mas tenho a certeza de que ele

poderá fazer um grande trabalho junto com a Polícia Civil, que tem problemas, mas

tem também muita gente boa, e com a Polícia Militar, que é a melhor Polícia Militar do

Brasil. Se Deus quiser, Minas Gerais poderá viver momentos de mais tranquilidade,

deixando o nosso povo mais tranquilo, para que o Estado continue se desenvolvendo.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, tendo em vista a falta de quórum,

solicito o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, dos Vetos Parciais às Proposições de Lei Complementar nºs 127 e

128  e  às  Proposições  de  Lei  nºs  20.914,  20.925  e  20.934,  uma  vez  que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Questões de ordem -  Discussão e Votação de Proposições:  Discussão,  em

turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 127; discurso do

Deputado Pompílio Canavez; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Marques

Abreu - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas,  hoje  comemoramos  o  Dia  Internacional  da  Síndrome  de  Down.

Entendemos a importância de cada vez mais ampliarmos as políticas públicas para

esse segmento  social.  Sabemos  que  essas  crianças  merecem de nossa parte,  a

gestão pública,  e também da sociedade atenção e carinho diferenciados. Vejo os

esforços  dos  governos  federal,  estadual  e  municipais  e  a  tendência  positiva  de

melhorar essa situação. Neste momento do Parlamento mineiro, quero abraçar todas

as famílias, todas as crianças e dizer do nosso empenho na política de assistência

social. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, do

nosso Secretário Cássio, tem a intenção de ampliar o leque de ações voltadas para

esse segmento social. Fica registrado que o Dia Internacional da Síndrome de Down

pode ser motivo para que todos nós, representantes da classe política, façamos cada

vez mais esforços para minimizar os problemas sociais, que muito nos preocupam.

Paralelamente a isso, sabemos que muitos jovens, que, de certa forma, têm saúde e

condições  de  vida  perfeitas,  estão  sendo levados para o  caminho das  drogas.  O

“crack” tem trazido sérios problemas para as famílias. É necessário que as políticas



1414
____________________________________________________________________________

públicas se esforcem mais nesse aspecto. Somem-se a isso os esforços necessários

para  melhorar  a  segurança pública,  o  policiamento  nas  nossas  fronteiras,  toda  a

estrutura de segurança. Como disse ontem o Deputado João Leite,  Presidente da

Comissão de Segurança Pública, é fundamental o intercâmbio com as assembleias

envolvidas com a segurança das nossas fronteiras, a fim de se evitar o tráfico de

armas e de drogas. Enfim, esperamos que as famílias possam estar cada vez mais

unidas;  que  sigam  os  parâmetros  cristãos;  que  deem  atenção  às  crianças,  às

crianças especiais, às crianças com síndrome de Down. Neste Parlamento, por meio

das nossas comissões e junto ao governo Anastasia, com certeza vamos ampliar os

esforços e buscar mais atenção, mais recursos públicos para esse segmento, que

tem extrema importância e merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o

nosso respeito e, sobretudo, o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, na mesma direção proposta pelo Deputado

Rômulo Viegas, gostaria de dar uma notícia que me chamou a atenção hoje, pela

manhã. A imprensa noticiou a investigação da morte de um casal na Zona da Mata

mineira. O assassinado é um ex-Deputado boliviano que teria entrado irregularmente

no Brasil. Ele tinha relação com uma brasileira, de Goiás. A polícia já trabalha com a

hipótese  de  tráfico  internacional  de  drogas.  De  acordo  com  a  proposta  que  a

Comissão de Segurança Pública da Assembleia aprovou, ontem conversamos com o

Deputado Cabo Almi, da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa

do Mato Grosso do Sul, bem como com o Deputado Adilson Rossi, Presidente da

Comissão de Segurança Pública de São Paulo. Todos estão prontos para esse fórum

permanente das comissões de segurança pública das assembleias, mas ele solicitou

a inclusão do Paraná,  que faz fronteira  com o Paraguai  e  a Argentina.  A grande

preocupação no Paraná é a tríplice fronteira e os movimentos de algumas linhas do

islamismo. Há denúncias de financiamento de grupos extremistas, como esse que

agiu contra uma escola judaica na França. Eles estariam sendo financiados a partir

da  tríplice  fronteira.  É algo  inacreditável,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados:  estamos

vendo essa figura do crime internacional instalando-se no Brasil, com características

de  terrorismo,  de  financiamento  de  atos  terroristas.  Conversamos  com  esses

Deputados e, na sexta-feira, estarei na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Há
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grande preocupação do seu Presidente, Deputado Gilsinho Lopes, com segurança

pública;  ele  está  muito  preocupado  com  essa  questão.  Esperamos,  muito

brevemente, debater a questão do tráfico de drogas. Sr. Presidente, se é verdade que

esse ex-Deputado boliviano que estava na Zona da Mata mineira está envolvido com

o tráfico internacional de drogas, não sabemos o que está efetivamente acontecendo

em nosso país em relação a segurança pública. Como o nosso país é vulnerável! O

Deputado Rômulo Viegas falou sobre nossas fronteiras. Como é vulnerável o nosso

País!  Como  a  segurança  em  nossas  fronteiras  é  frágil!  Como  um  ex-Deputado

boliviano  entra  no  Brasil?  Ele  tem  um  filho  de  2  anos  no  Brasil  e  aqui  entrou

irregularmente, aqui viveu e não sabemos nada sobre isso. Essa é, infelizmente, a

realidade que está atingindo nosso país.  No mesmo passo, o Deputado Sargento

Rodrigues, na audiência da Comissão de Segurança Pública de ontem, relatou seu

encontro com agentes da Polícia Federal, cujo efetivo é de somente 11 mil homens e

mulheres para todas as nossas fronteiras, para todos os nossos portos e aeroportos.

O nosso país está fragilizado. À nossa frente, haverá a Copa das Confederações e a

Copa do Mundo. As estatísticas de tráfico humano na Copa do Mundo da África do

Sul ficaram perto de 40 mil pessoas. Esse número de pessoas foi traficado na Copa

do  Mundo  da  África  do  Sul.  Qual  é  o  preparo  que  temos,  Deputado  Pompílio

Canavez? Em que mesa as autoridades de segurança pública e de defesa social do

nosso país têm sentado para discutir essa matéria tão importante? Este momento é

preocupante, mas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está cumprindo o seu

papel. Vamos discutir com as outras assembleias, vamos tratar desse tema que nos

traz tanta preocupação. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente – Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar  nº  127,  que altera a Lei  Complementar  nº  102,  de 17/1/2008,  que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. Com a

palavra, para discutir o veto, o Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez*  –  Bom  dia,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia!  Sr. Presidente, inscrevi-me

para  discutir  o  veto  à  Lei  Complementar  nº  127,  porque  acredito  que  é  uma
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oportunidade  para  falar  um  pouco  sobre  o  que  tem  sido  a  vida  dos  Prefeitos,

especialmente no Estado de Minas Gerais. Como o Sr. Presidente sabe, fui Prefeito

da  cidade  de  Alfenas  por  dois  mandatos.  Eleito  em  2004  e  reeleito  em  2008,

posteriormente concorri a uma vaga na Assembleia e, graças ao bondoso povo do Sul

de Minas,  especialmente ao generoso povo de Alfenas, estou aqui  para contribuir

para o debate nesta Casa e no Estado.

Ao ler a Lei Complementar nº 127, que trata da questão do julgamento das contas

do Estado e dos Municípios, lembrei-me da dificuldade enfrentada pela maioria dos

Prefeitos para administrar suas cidades. Muitos Prefeitos são eleitos pelo carisma,

pelo  compromisso  com  a  comunidade;  contudo  às  vezes  não  têm  experiência

administrativa suficiente nem o devido entendimento da complexidade das leis fiscais,

do  funcionamento  do  Tribunal  de  Contas  e  de  tudo  mais.  As  dificuldades  são

enormes.

Uma das atribuições do Tribunal de Contas - e talvez a mais importante - deveria

ser  oferecer  aos  gestores  municipais,  especialmente  os  Prefeitos,  treinamento  e

capacitação para  que possam  fazer  uma gestão  segura  e  comprometida  com os

princípios da ética, da boa administração, para que compreendam os labirintos e as

complexidades do funcionamento do próprio Tribunal. Muitas vezes, o administrador,

sem  o  menor  conhecimento  do  assunto,  enfrenta  dificuldades.  As  prestações  de

contas vão sendo avaliadas e, às vezes, reprovadas, causando grande trauma em

muitos Prefeitos. Muitos anos depois de cumprirem o mandato,  10 anos, 15 anos

depois, ainda estão às voltas com o Tribunal de Contas. Muitas vezes, o ex-Prefeito já

não  tem  recursos  nem  condições  físicas,  já  está  envelhecido,  como  alguns  que

conheço, mas não consegue livrar-se da prestação de contas, por um detalhe que

passou despercebido por falha do próprio Tribunal de Contas, que não o capacitou,

orientou nem alertou sobre determinado assunto.

Fui Prefeito durante seis anos. Graças a Deus, todas as minhas contas têm sido

aprovadas! Ainda há contas minhas que não foram avaliadas, e não sei quando o

serão. Pode ser que, por algum detalhe, por algum pormenor, as contas não sejam

aprovadas.  Aí,  o  problema vai  para  as  calendas,  vai  ficar  infernizando a  vida  do

administrador por muito tempo.
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Concedo aparte a meu conterrâneo e amigo de São João del-Rei Deputado Rômulo

Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Pompílio

Canavez,  meu  conterrâneo,  amigo,  de  família  tradicional  de  São  João del-Rei:  a

família Canavez. V. Exa. faz um pronunciamento na Casa de extrema importância. Na

condição de ex-Prefeito, durante seis anos adquiriu experiência importante em gestão

pública e agora a traz ao Parlamento mineiro, para enriquecer as fileiras desta Casa.

O  tema de  que  V.  Exa.  trata  é  extremamente  importante.  Na  condição  de  ex-

Prefeitos, sabemos que esse quesito é muito sério e importante, então farei um relato

de um fato interessante para os pares. Não citarei nomes, para não causar nenhum

problema.  Um  determinado  Prefeito,  sério  e  trabalhador,  contratou  servidores,

Deputado Pompílio Canavez, sem concurso. Fez uma contratação na Prefeitura sem

concurso.  O  Ministério  Público,  embora  tenha  verificado  que  as  pessoas  que ele

contratou estavam trabalhando, denunciou esse Prefeito, que foi condenado em 2ª

instância  a  cinco  anos  de  inelegibilidade.  Simultaneamente,  outro  Prefeito  foi

denunciado pelo Ministério  Público por  corrupção e condenado em 2ª  instância a

cinco anos de inelegibilidade.

Vejam que coisa interessante, Deputados Inácio Franco e Pompílio Canavez: pela

lei, alguém que atropela e mata uma pessoa comete crime culposo; porém, se tem a

intenção de matar, o crime é doloso. Ou seja, são atos distintos. O que está sendo

proposto  pela  Ficha Limpa é  isto:  ambos  são medidos  pela  mesma balança:  um

Prefeito que cometeu o grave erro de contratar sem concurso e foi condenado a cinco

anos de inelegibilidade, e o outro, que foi condenado por corrupção, também a cinco

anos de inelegibilidade. Esses casos nos levam a refletir  que ser Prefeito,  hoje, é

muito complicado.

Se V.  Exa.  permitir,  vou avançar um pouco mais:  a Prefeita  de São Vicente de

Minas, cidade que V. Exa. conhece e fica próxima à nossa querida São João del-Rei,

está no seu segundo mandato. Ela conseguiu uma parceria com o governo do Estado

e  a  empresa  Marluvas,  de  Dores  de  Campos,  que  V.  Exa.  também  conhece.  A

empresa solicitou um terreno, e a Câmara Municipal aprovou a cessão desse terreno.

A Prefeita solicitou parceria ao Estado, e o Estado está concedendo recursos para ela
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construir o galpão. A empresa vai instalar todo o maquinário. O Promotor deu entrada

a uma ação contra a Prefeita e mandou suspender toda essa burocracia, porque ela

não  pode  realizar  obras  em  período  de  eleição.  Estou  aqui  com  toda  a

documentação,  que  levarei  para  análise  jurídica.  Estamos  ficando  reféns  de  um

processo em que ser Prefeito está muito difícil. V. Exa. conhece Prefeitos sérios como

V. Exa. e eu fomos.  Tenho dito sempre aqui  que há políticos sérios em todos os

partidos; há pessoas sérias, que trabalham muito.

O Tribunal de Contas do Estado é moroso, como V. Exa. disse, na análise dessas

contas.

É preciso rever essa questão e, quem sabe?, em médio e longo prazos, pensar na

formação de conselhos de contas municipais, para agilizar esse processo.

Fomos Prefeitos há 20 anos, e ainda há conta que não foi analisada. Quem será

responsável por isso? Nossos bisnetos?!

Deputado Pompílio,  parabéns pela  exposição do tema. Tenho a certeza  de que

todos os Prefeitos e ex-Prefeitos agradecerão a V. Exa. por trazer ao Plenário do

Parlamento um tema de tal importância.

O Deputado Pompílio Canavez* - Deputado Rômulo Viegas, agradeço a V. Exa.,

que também foi Prefeito de São João del-Rei e conhece as dificuldades.

O Tribunal de Contas deveria fazer acompanhamento mensal para não deixar que

ocorram erros. Às vezes, os erros ocorrem não por dolo, mas por desconhecimento.

Muitas  vezes,  quando  um  Prefeito,  especialmente  de  oposição,  assume,  chega à

Prefeitura com uma equipe que nunca trabalhou em conjunto, que nunca trabalhou no

serviço público, que não conhece a sistemática das contas, e assim não se consegue

fazer uma boa transição. Mesmo com o desejo de fazer as coisas com seriedade,

acaba fazendo uma contratação sem concurso público, não com o interesse de burlar

a lei nem de afrontar o Tribunal de Contas. Querendo acertar, às vezes erra. Se o

Tribunal tivesse o trabalho de, mensalmente, alertá-lo a tempo sobre erros a serem

corrigidos, o Prefeito acertaria mais e faria um governo melhor, o que seria bom para

o Estado, para o País e para a democracia.

Deputado  Rômulo  Viegas,  realmente  há  necessidade  de  acompanhamento  e

esclarecimento, de formação e de capacitação. Afirmo que a maioria dos Prefeitos
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eleitos  nos  Estados  e  no  País  -  ao  contrário  do  que  uma parte  da  mídia  tenta

demonstrar, dizendo que todo Prefeito é suspeito, todo político é corrupto -, é bem-

intencionada, honesta, quer fazer um governo correto, melhorar a vida das pessoas.

E como V. Exa. bem disse, em breve muitos já não vão querer ser Prefeitos, porque

no  primeiro  deslize  que  cometerem,  talvez  por  desconhecimento,  serão julgados,

condenados, sem tempo de apresentarem defesa.

Disse, certa vez, em uma rede de televisão: se é para elogiar, chamam o assessor,

mas, para falar mal do Prefeito, dormem na porta de sua casa, jogando seu nome na

lama.

Concederei aparte à Deputada Liza Prado. Antes, porém, gostaria de dizer que nós,

da Comissão de Assuntos Municipais – eu e os Deputados Almir Paraca e João Leite

-, estamos sentindo falta de sua inteligência, de sua coragem para decidir sempre

levando em conta sua consciência. Digo aos nossos colegas que não foi bom retirar a

Deputada Liza Prado da Comissão de Assuntos Municipais.

Posso dizer, Deputada - e tenho certeza de que o Deputado Almir Paraca concorda

comigo -, que a senhora é a integrante mais brilhante da Comissão, a mais atuante,

pois nunca tinha preguiça. A audiência pública podia ser realizada em qualquer lugar

do  Estado  que  a  senhora  estava  disposta  a  ir,  como  foi  comigo  muitas  vezes.

Lamento esse fato e desejo que a senhora continue muito competente, como sempre

foi, nas comissões em que vai atuar a partir de agora.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Agradeço  as  suas  palavras,  Deputado

Pompílio, dizendo que também fiquei muito surpresa. Cheguei à Comissão para fazer

meu trabalho e a Consultora me disse: “A senhora não pertence mais à Comissão; foi

publicado ontem, à tarde”.

O Deputado Pompílio Canavez* - Falta de respeito até.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - É, fiquei com cara de tacho. Disse que não

havia  sido  consultada,  que  não me perguntaram  se  eu  gostaria  de  ir  para  outra

comissão ou se poderia fazer um acordo, mas vou trabalhar em qualquer uma. Aliás,

às 10 horas estarei na sua comissão, porque tenho disposição para atuar em quase

todas. A independência realmente tem um preço caro. Ter uma posição, uma trajetória

incomoda em alguns momentos. Mas vou tentar parar por aqui, porque ainda estou



1420
____________________________________________________________________________

tentando ser companheira e parceira.

Pedi este aparte para falarmos um pouco das preocupações que tenho com os

Prefeitos do nosso Estado. É muito sério, Deputado. Daqui a um tempo, as pessoas

sérias  e  corretas  não  vão  querer  disputar  as  eleições.  Sabemos  da  intenção  do

Ministério  Público,  que  tem  feito  um  trabalho  brilhante.  Na  minha  cidade  há

Promotores que, de fato, atendem ao povo e fazem a diferença. Como Deputada,

sempre apoiei o ficha-limpa, sempre trabalhei em prol da transparência, sempre lutei

para que os eleitores sejam esclarecidos e conscientes, mas a situação me preocupa

muito. Há algumas ações em que o Prefeito, mesmo se pautando pela honestidade,

tendo suas contas corretas, sendo probo, ainda sofre processo na Justiça. Mas, para

haver  improbidade  administrativa,  tem  de  haver  dolo,  má-fé.  Às  vezes,  com  a

perseguição, algum Vereador denuncia na tribuna o comportamento errado de um

Promotor, por exemplo, mesmo não estando caracterizada essa situação, e a pessoa

sofre retaliação e tem seu nome levado à Justiça. E pode acontecer de esta acatar o

pedido, porque é muito difícil não fazê-lo. Imagine uma pessoa correta, que não teve

má intenção nem agiu de má-fé ser ficha-suja? Brigamos muito por isso.

É preciso estudar e discutir melhor essas questões. Não quero dizer que o Tribunal

de  Contas  demora  muito  para  julgar  as  contas.  Foi  discutido  que  haveria  mais

funcionários, que se aceleraria  o processo, mas ele faz um trabalho brilhante. Se

tivesse tempo de fazer mais fiscalizações, contribuiria para que houvesse Vereadores

independentes e pessoas que vão votar aquelas contas de forma mais séria. Mas, na

verdade, acaba fazendo acordo. Os pareceres do Tribunal de Contas são votados

pelas câmaras municipais, nem sempre pautadas pela legalidade e pela justiça. É

importante que nós, Deputados, ajudemos os pequenos Municípios e as pessoas que

estão fazendo um trabalho sério. E que o Ministério Público também possa colaborar.

Agora  estou  na  Comissão  de  Agricultura.  Continuo  sendo  Vice-Presidenta  da

Comissão de Defesa do Consumidor, porque sou especialista na área de defesa do

consumidor  e  fui  Superintendente  do  Procon  por  muito  tempo.  Alguém  deve  ter

pensado nisso; não sei que força me tirou da Comissão de Assuntos Municipais, mas

pelo menos não mexeu nessa comissão em que continuo sendo Vice-Presidenta. A

mão invisível não me tirou de lá.  Agora estou na Comissão de Agricultura. Ontem
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estivemos no Ministério Público do Trabalho e fiquei muito preocupada, Pompílio. Sou

contra  a  terceirização,  a  precarização  das  condições  de  trabalho.  Vocês  podem

constatar que existem agora, em Uberlândia, empresas terceirizadas da Cemig que

têm causado enormes problemas. Ocorrem acidentes, morre gente constantemente,

porque não há a capacitação necessária. No meu entendimento, um serviço essencial

não deveria ser terceirizado.

Aconteceu outro fato: os funcionários da Infraero estão sem receber, desde o ano

passado. Não têm vale-transporte, tíquete-alimentação; continua o trabalho escravo,

já que não recebem. A Infraero já contratou duas empresas terceirizadas que faliram,

Deputado, e, de repente, o servidor continua trabalhando e não recebe seu salário.

Então, essa terceirização foi precária. Ontem consultei o Procurador e lhe pedi que

agilizasse  os  procedimentos  para  que  os  funcionários  da  Infraero  tenham  seus

problemas solucionados. Pelo meu entendimento, a responsabilidade é objetiva, não

depende  de  culpa.  Creio  que  ela  é  responsável  e  deve  pagar  aos  servidores.  A

obrigação é tirar o dinheiro e pagar aos servidores, porque eles não têm culpa de

nada.

Ontem, na Comissão de Agricultura, levantou-se um aspecto da silvicultura que me

preocupou  bastante,  porque  vai  prejudicar  o  pequeno  produtor  e  as  empresas

pequenas que se especializaram nela. A plantação de eucalipto está presente em

muitos locais. Minas já tem 27 ações na Justiça, sendo que, em 14, já conseguiram

fazer acordos. Eles são proibidos de fazer a terceirização, o que é interessante, mas

existem  alguns  aspectos  da  terceirização  que  são  importantes.  Na  plantação  de

eucalipto, o produtor não pode contratar um avião nem um piloto: tem que ter um

avião e um piloto. Isso não é racional. Então, para um produtor fazer a pulverização,

terá que ter e manter um avião. Se ele tiver uma empresa especializada em mão de

obra para cortar eucalipto, não poderá terceirizar, mas como fazê-lo se não tiver mão

de obra?

Creio que tem que haver terceirização e terceirização. Isso está sendo discutido em

Brasília, e o Ministério Público tem adotado posição de combate ao trabalho escravo

e análogo. Ele também é contra o trabalho infantil e tem tirado da invisibilidade o

trabalho  das  meninas  domésticas,  que  é  uma  vergonha.  As  pessoas  trazem  as
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meninas do interior para trabalhar nas suas casas, com a promessa de estudo, mas

nada disso acontece. A grande maioria vive mal. Pouquíssimas são bem tratadas. O

Ministério  Público  está  fazendo  um  trabalho  brilhante.  Ontem,  estive  com  o

Procurador e fiquei feliz em sabê-lo tão capacitado.

Mas, voltando à questão, alguns aspectos da silvicultura me preocuparam. Temos

que rever a legislação porque ela dá prejuízo. Existem muitas empresas pequenas

que  se  especializaram  em  determinada  área  e,  de  repente,  a  lei  não  permite,

inviabiliza o seu trabalho e inviabiliza, assim, a economia. Não podemos trabalhar a

ferro e fogo. Há esse caso da Prefeita,  que o senhor citou. Alguns são bandidos,

dilapidam o patrimônio público, mas não é o que acontece com a maioria. Alguns

Prefeitos têm que ficar com o pires nas mãos para pedir apoio, pois é uma dificuldade

danada.  Sabemos  que  o  repasse  para  os  Municípios  são  muito  inferiores  às

necessidades. Temos que ajudar essas prefeituras, colaborar e, quando houver uma

injustiça, que não se tome a medida radical de afastar o Prefeito, porque, na verdade,

não  houve  erro,  e  sim  uma  irregularidade  que  pode  ser  sanada.  A  briga  nos

Municípios é fratricida, é uma coisa horrorosa.

Deputado  Pompílio  Canavez,  que  V.  Exa.  continue  na  Comissão  de  Assuntos

Municipais  e  Regionalização  e  conte  sempre  com  esta  Deputada.  Com  V.  Exa.,

mesmo  não  mais  fazendo  parte  da  Comissão,  vou  colaborar,  porque  consigo

trabalhar em mais de duas comissões. Estarei sempre disposta a colaborar com os

trabalhos da Comissão. Muito obrigada.

O Deputado Pompílio Canavez* - Deputada Liza Prado, tenho certeza de que o seu

trabalho é brilhante. Vamos precisar de V. Exa., porque ainda temos muita coisa para

enfrentar quanto à Cemig e à Copasa. Problemas não nos faltam. E a mão invisível

não a impedirá de trabalhar, porque ela não é mais forte que o seu desejo, que sua

seriedade. Daqui a pouco darei um aparte ao Deputado Rogério Correia para que ele

teça comentários sobre isso. A senhora consegue achar o termo certo. Parabéns pela

expressão, porque é exatamente uma mão invisível que estamos sentindo. Nós, da

Oposição,  estamos  sentindo  um  constrangimento  muito  grande.  Queria  falar  isso

com...

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Mas se tivessem conversado comigo para
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fazer  algum arranjo...  Podiam ter  discutido comigo e dito:  “Deputada...”.  Sou uma

Deputada que colabora com os trabalhos.

O Deputado Pompílio Canavez* - Podiam ter avisado. Mas mesmo que tivesse... A

senhora tem aptidão, tem perfil, tem disposição para o trabalho, tem legitimidade para

acompanhar qualquer comissão nesta Casa, e não pode ser essa mão invisível...

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Vou trabalhar em qualquer comissão em que

eu estiver. Vou trabalhar muito.

O Deputado Pompílio Canavez* - Essa mão invisível, Deputado Gustavo Corrêa, é

que vai  imiscuir-se e  acabar  com a  democracia  nesta  Casa.  Daqui  a  pouquinho,

vamos deixar de ter sentido aqui. Eu, que sou Deputado de primeiro mandato, quero

fazer o debate, quero participar dos trabalhos em nome dos eleitores de Minas Gerais

que acreditam em nosso trabalho, que votaram na Oposição. Há Oposição em Minas

Gerais,  embora pareça que não exista.  É só olharem os resultados das eleições.

Claro  que,  neste  momento,  temos  dificuldade.  Mas  aqui,  nesta  Casa,  não  devia

acontecer isso. Aqui não deveria haver mão invisível.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - E eu ainda não sou Oposição, por enquanto.

O Deputado Pompílio Canavez* - Mão invisível é um absurdo, uma incoerência, um

atentado à democracia. É o que faz com que a Deputada Liza Prado, que chegou

aqui por luta, que chegou aqui porque disputou as eleições, que representa realmente

o povo e tem legitimidade, seja impedida de participar, Deputado Rogério Correia.

Então, está na hora de fazermos uma reflexão nesta Casa. Que mão invisível é essa?

Será que é daqui de dentro? Ou ela está entrando invisivelmente aqui,  dentro da

Casa, atrapalhando o nosso Poder, que é independente, o Poder Legislativo?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero

apartear  V.  Exa.  para  parabenizá-lo  por  tratar  desse  veto,  desse  tema  que  é

importante para os nossos Prefeitos e também para o Tribunal de Contas. Mas, antes,

gostaria também de prestar minha solidariedade à Deputada Liza Prado. Já o fiz da

tribuna rapidamente, devido ao pouco prazo que tinha para abordar o assunto.

Não há nenhuma mão invisível neste caso: é bem visível a mão.

O Deputado Pompílio Canavez* - Visível e pesada.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Visível e pesada. Trata-se da tropa de
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choque que foi aqui nomeada pelo projeto Aécio Presidente, que quer impedir que

qualquer debate que desagrade ao governo, qualquer questão que seja levantada em

Minas Gerais e aponte os problemas, que existem, para procurar superá-los, sejam

silenciados.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Mas, Rogério, na minha Comissão eu só dei

solução.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - E a Deputada Liza Prado não faz parte

dessa tropa de choque. Ela é da base do governo, mas não é cega. Ela vota com os

professores e não contra a educação, como votou, a mando do Senador Aécio Neves

e do Governador Anastasia,  a chamada tropa de choque.  Como a Deputada Liza

Prado não se presta ao  papel  de ser  lambe-botas do governo,  evidentemente  foi

punida.

Portanto, essa mão é visível e forte e tem impedido a aprovação de requerimentos

da Oposição. Como a Deputada tem uma postura ética e transparente de não lamber

botas do governo, mas de fazer com que a Assembleia Legislativa tenha seu papel

democrático  de  investigação  e  averiguação,  até  para  ajudar  o  governo  -  na

concepção dela  -,  foi  punida  e não pode estar  na Comissão.  Lá  só podem estar

aqueles que vão derrotar, independentemente do conteúdo, qualquer projeto que vise

averiguar  o  que  há  de errado  no Estado  de  Minas  Gerais.  Aqui  não  pode nada

aparecer como errado, mesmo que haja erros. Tudo tem de ser escondido debaixo do

tapete. O projeto Aécio Neves não suporta Oposição e não suporta transparência. O

Governador Anastasia, que infelizmente tem sido mais um cabo eleitoral do projeto

Aécio do que Governador do Estado, atua até mesmo contra Deputados que lhe são

fiéis, como é o caso da Deputada Liza Prado, mas que não se prestam ao papel de

lambe-botas.

É  essa  a  mão,  nada  invisível,  mas  visível  e  firme  contra  os  interesses  de  se

averiguar o que acontece em Minas Gerais.

O mesmo acontece em relação a esse veto. Ora, o Governador foi muito firme em

vetar,  alegou  que  poderia  haver  uma  cascata  que  beneficiaria  Prefeitos  etc.  e

apresentou uma série de argumentos, alguns até justos, se analisados com frieza.

Mas é o mesmo Governador, Deputada Liza Prado, que não teve, assim como não
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teve o Tribunal de Contas, a mesma visão na aprovação das contas do Governador.

Aproveito este momento, Deputado Pompílio Canavez, para chamar a atenção para

o  fato  de  que  hoje,  à  tarde,  às  14  horas,  serão  votadas  as  contas  do  governo

Anastasia e Aécio Neves de 2010. O parecer dos técnicos do Tribunal de Contas e do

Ministério  Público  do  Tribunal  de  Contas  foram  apontamentos  pela  rejeição  das

contas do Governador.  Mas o Tribunal  de  Contas fugiu do rigor  técnico,  fez uma

análise política e aprovou as contas do Aécio e Anastasia, mesmo com erros crassos.

O que isso tem a ver com os Prefeitos? Tudo. A V. Exa., que foi Prefeito em Alfenas, e

a vários Deputados que foram Prefeitos apontarei quatro problemas e pergunto: se

tivessem  cometido  esses  erros,  estariam  ou  não  com  as  contas  aprovadas  pelo

Tribunal?

O primeiro  deles  se refere  à  saúde pública.  Abrirei  aspas,  pois  esse trecho diz

respeito ao Ministério Público do Tribunal de Contas: (- Lê:) “Concluímos, então, que,

excluídas  do  cômputo  das  aplicações  em  saúde  pública,  as  despesas  com

assistência à saúde, cujo acesso é restrito à clientela fechada, Polícia Militar, Ipsemg

e IPSM, aquelas custeadas por fontes e recursos da Copasa, bem como os recursos

inscritos em Restos a Pagar,  não processados, o percentual apurado no exercício

financeiro de 2010, Aécio e Anastasia, passa a ser de 7,81%. Dessa forma, constata-

se o não cumprimento do índice constitucional no que se refere à despesa com saúde

pública”.

Pergunto ao Deputado Pompílio  Canavez:  se fosse o Prefeito  de Alfenas ou de

qualquer outro Município, o Tribunal de Contas aprovaria a conta da Prefeitura?

O Deputado Pompílio  Canavez*  -  Não aprovaria.  Essa falta  de cumprimento do

preceito constitucional do governo do Estado em relação aos 12% faz com que os

Municípios tenham que aplicar, ao invés de 15%, 25% do seu orçamento em saúde,

prejudicando outras áreas da administração pública.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Pois  o  Tribunal  de  Contas,  por

intermédio de seus Conselheiros, disse que as contas estão legais e fingiram não ver

esse  simples  dado  de  que  R$4.300.000.000,00,  só  da  época  do  governo  Aécio

Neves, deixaram de ser aplicados na saúde pública. O Senador Aécio Neves é hoje

réu,  embora  a  imprensa  não  o  diga,  mas  é  bom  que  os  telespectadores  da  TV
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Assembleia  saibam  disso.  O  Governador  Aécio  Neves  é  réu  em  processo  do

Ministério  Público  por  ter  desviado  R$4.300.000.000,00  da  saúde.  Quando  digo

desviado, não estou dizendo que alguém o roubou, mas o dinheiro não foi para a

saúde pública, e, provavelmente, foi para engrossar a “Brasilinha” e outras obras que

ele julgou mais importantes do que a saúde pública.

Deputado  Pompílio  Canavez,  no  que  tange  à  educação,  veja  bem  o  que

demonstrou  o  corpo técnico  do Tribunal  de Contas do Estado:  “7,49% da receita

líquida  de  impostos  e  transferências.  Expurgados  os  gastos  com  benefícios

previdenciários, as despesas com a educação alcançariam apenas 19,79% da base

vinculável, abaixo, portanto, do mínimo constitucional determinado para os Estados,

pelo que resta descumprido o mandamento constitucional”. Ou seja, ao invés de 25%,

aplicou 19,79% na educação.

Pergunto a V. Exa.: se o Prefeito de Alfenas tivesse aplicado o índice da educação

inferior  ao que manda a Constituição Federal  e Estadual,  V.  Exa.  teria  as  contas

aprovadas?

O Deputado Pompílio Canavez* - Jamais. Quero dizer também que a maioria dos

Prefeitos aplica em educação muito mais que os 25% constitucionais. Em Alfenas,

aplicamos,  na  minha  época,  mais  de  30%  porque  é  preciso  investir  mesmo  em

educação.  Mas o  governo do Estado parece que não compreende assim porque,

aplicando apenas 19%, deixa a educação do nosso Estado na situação em que se

encontra e que o senhor conhece muito bem.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, veja outra

ressalva feita pelo corpo técnico do Tribunal de Contas: (- Lê:) “Como expresso no

relatório técnico do Tribunal de Contas, a Cemig Holding...” - a Cemig com que temos

trabalhado.

O Deputado Pompílio Canavez* - Estamos tentando fazer a Cemig ser aquela de

outrora, respeitada pelos mineiros.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Aquela  Cemig  que  Itamar  Franco

recuperou, depois de Fernando Henrique e Eduardo Azeredo já a terem entregue ao

capital financeiro internacional a mando do FMI. Hoje, entretanto, Anastasia e Aécio

sujam  sua  imagem.  (-  Lê:)  “A  Cemig  Holding  apresentou  execução  maior  em
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R$702.070.000,00, que é a previsão na conta Aporte de Capital - Cemig, excedendo

em 62,4% a autorização legislativa.”

Ou  seja,  para  campanha  política,  em  ano  eleitoral,  a  Cemig  utilizou

R$702.070.000,00 a mais que o autorizado por esta Casa Legislativa.

O  Deputado  Pompílio  Canavez*  -  Deputado  Rogério  Correia,  nós,  que  temos

acompanhado,  com muita  tristeza,  os  acidentes  ocorridos  com a  rede elétrica  da

Cemig não só no interior, como também na Capital, vemos que esses recursos não

foram usados  nem para  a melhoria  da  rede elétrica,  nem para  a contratação de

empregados para a empresa por meio de concurso público, nem para investimento

em tecnologia a fim de melhorar a rede elétrica no Estado. Esse dinheiro foi para

onde, Deputado Rogério Correia? Foi para o Energia do Bem, para o financiamento

de campanha eleitoral.  Isso é o que parece,  pois,  apesar  desse excesso,  a  rede

elétrica da Cemig está caindo aos pedaços pelo interior do Estado. Então, ficamos

surpresos  por  ver  que  esse  excesso  não  foi  parar  na  melhoria  da  qualidade  da

energia elétrica que chega às casas de seus clientes no Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, por fim,

há um último aspecto apontado pelo Tribunal de Contas. Peguei os principais erros

das contas do governo para falar em campanha eleitoral. (- Lê:) “Nos anos de 2008 e

2010, as elevações dos repasses em relação aos anos anteriores, 2007 e 2009 –

vejam  bem,  ano  de  eleição  -,  foram  na  ordem  de  96%  a  mais  e  270% a  mais

respectivamente,  que  resultaram  em  uma  transferência  financeira  de

R$354.402.000,00  em  32  dias.”  Isso  foi  usado  em  repasses  para  Prefeituras  e

entidades  favoráveis  ao  governo.  Foram  nada  mais,  nada  menos  que

R$354.402.000,00 a mais de transferências de recursos. Repito: um índice de 270%

a mais que o do ano anterior em ano eleitoral, configurando-se, portanto, compra de

votos, de Prefeituras e de Prefeitos por meio de convênios. Esse é um coronelismo

absurdo e até  está  sendo julgado pelo Tribunal  Superior  Eleitoral,  o  que deveria,

portanto, impedir que o Governador continuasse seu mandato, por ter cometido crime

eleitoral.

E mais: tudo isso, Deputado Pompílio Canavez - a educação, em que se aplicou

menos de 20% em vez de os 25% determinados; a saúde, em que se aplicou menos
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de 8% em vez de os 15%; a Cemig, em que se aplicou 62% a mais que o permitido

pela Assembleia Legislativa e 270% a mais em convênios -, está denunciado pelo

Tribunal  de  Contas,  pelo  seu  corpo técnico  e  pelo  Ministério  Público  de  Contas.

Mesmo assim, os Conselheiros aprovaram as contas do Senador Aécio Neves, então

Governador,  e  do  Governador  Anastasia,  no  ano  de  2010,  ano  em  que  os  dois

governaram Minas Gerais.

Hoje à tarde -  e não é preciso ter  bola de cristal  para saber -,  a  Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária também aprovará essas contas, assim como

a Assembleia  Legislativa  o fará posteriormente,  tudo isso em consonância com o

projeto Aécio 2014, motivo por que Minas Gerais não pode ter, por parte de ninguém,

nenhum  questionamento:  os  adversários  não  podem  denunciar  nem  investigar;  o

Tribunal  de  Contas está dominado,  como disse o Deputado Sávio  Souza Cruz;  o

Ministério Público, infelizmente, não faz as análises rigorosas que deveria fazer, mas

as faz em relação aos Prefeitos, como V. Exa. tem exposto.

A Assembleia Legislativa, majoritariamente, finge que não vê, e Minas continua o

seu projeto,  o único projeto do  governo Anastasia que tem dado certo em Minas

Gerais,  que  é  o  “Minas  sem  governo”.  Esse  tem  dado  certo,  na  educação,  na

segurança pública, na saúde, na Cemig, na assistência social e na reforma agrária. A

Emater não funciona na agricultura familiar. O “Minas sem governo”, este, sim, tem

sido executado pelo Governador Anastasia, e tudo o que não é feito ou que é feito de

errado tem sido escondido debaixo do tapete pelas instâncias que ele domina.

Parabenizo V. Exa. por ter tido a coragem de mostrar aqui que os Prefeitos têm

suas dificuldades, porque não são socorridos pelo governo do Estado.  Não existe

política de desenvolvimento para o nosso Estado. Aliás, o Tribunal de Contas deveria

estar atento a isso, analisando, com sensatez e equilíbrio, as contas do Estado, ao

invés de aprová-las politicamente como tem feito. Não é de se estranhar que quase

todos os Conselheiros vieram ou foram líderes da base do Governo. Eles estão lá

para servir ao governo. É lamentável essa trajetória em Minas.

Por fim, parabenizo V. Exa. e agradeço-lhe o aparte longo, porém necessário, para

“colocar os pingos nos is” no tocante a esse assunto. Parabéns, Deputado.

O Deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Sou o Líder
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da Minoria; o Deputado Rogério Correia é o Líder do PT; o Deputado Sávio Souza

Cruz é o Líder do PMDB; e o Deputado Tiago Ulisses é o Vice-Presidente da Bancada

do PT. Todos nós encaminhamos à Mesa um documento propondo a rejeição das

contas do governo do Estado em 2010, e esse documento precisa ser lido ainda hoje

nesta Casa. Todas as considerações feitas pelo Deputado Rogério Correia, em seu

aparte, nós as consubstanciamos na reprovação das contas de 2010 do governo do

Estado.

Deputado Rogério Correia, nós nos deparamos com a questão dos dois pesos e

uma medida, praticada pelo governo do Estado. Apesar de os fundamentos não terem

sido respeitados, aprovam-se as contas. Por outro lado, por qualquer coisinha, as

contas das Prefeituras são rejeitadas, infernizando-se a vida dos Prefeitos.

Sr.  Presidente,  por  fim,  gostaria  de  desejar  um  feliz  aniversário  ao  Deputado

Tenente Lúcio. Aliás, hoje já o vi na Casa. Parabéns, Deputado Tenente Lúcio!

Sr. Presidente, solicito que o restante do meu tempo seja computado.

Questão de Ordem

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Tendo  em  vista  a  falta  de  quórum,  peço  o

encerramento de plano da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão,  Ivair  Nogueira e Rogério Correia, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

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

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Denilson Aparecido Martins,

Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,

solicitando providências emergenciais para restabelecer o funcionamento pleno do

Hospital  da  Polícia  Civil;  e  ofícios  da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de

Planejamento, e do Sr. Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF, publicados

no “Diário do Legislativo” de 12/1/2011. O Presidente acusa o recebimento do Projeto

de Lei  nº  1.692/2011,  no 1º  turno,  para cuja relatoria  designou o Deputado Délio

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos de  Lei  nºs  325/2011 com a

Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Neider

Moreira), e 1.955/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.066, 2.068, 2.104, 2.151 e 2.195/2011, 2.313,

2.315 e 2.338/2012. 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 em

que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  questões

administrativas  do  sistema  socioeducativo  do  Estado  e  a  implementação  da

Resolução nº 1.188/2011, da Secretaria de Defesa Social; e Sávio Souza Cruz em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  informações

acerca de denúncia de contratação irregular de terceiros na Imprensa Oficial. São

recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Duarte  Bechir  em  que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  proposta  de

mudança na divisão dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios e

seus reflexos para o Estado e seus Municípios; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada  reunião,  com  a  presença  de  convidados,  para  discutir  o  impacto  das
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enchentes  no  Estado,  os  investimentos  necessários  para  a  recuperação  dos

Municípios afetados e as  medidas preventivas para evitar  novas tragédias;  Dalmo

Ribeiro Silva  em que solicita  seja encaminhado à bancada mineira de  Deputados

Federais pedido para que apoiem a Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2010,

que  estabelece  como  princípio  do  sistema  remuneratório  do  servidor  público  a

observância  do  piso  salarial  nacional  das  diversas  categorias,  nos  termos  da  lei

federal; e Rogério Correia (5) em que solicita seja encaminhado ao Governador do

Estado  pedido  de  informações  relativas  aos  servidores  da  Cidade  Administrativa

demitidos em 31/10/2011 e aos servidores de recrutamento amplo contratados com

base em lei delegada em 2010 e 2011; seja convocado o Sr. Lafayette de Andrada,

Secretário de Defesa Social, para prestar esclarecimentos sobre matéria publicada

por esse órgão, em meio eletrônico, na qual se noticia que, no curso de investigação

da Polícia Civil, foi descoberta prova material da contratação do Sr. Nilton Monteiro

pelo Deputado requerente para forjar a chamada Lista de Furnas; e sejam realizadas

reuniões  de  audiência  pública  para  apurar  denúncia  de  fraude  no  processo  de

concessão  do  estacionamento  do  Centro  de  Especialidades  Médicas,  em  Belo

Horizonte; para obter esclarecimentos sobre a carta encaminhada pela Secretaria de

Educação às unidades estaduais de ensino com o objetivo de divulgar informações

para os pais e alunos e sobre propaganda protagonizada pela atriz Débora Falabella

e veiculada pelo governo do Estado nos meios de comunicação; e para debater o

projeto de lei complementar que organiza a Polícia Civil, define sua competência e

dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Bonifácio Mourão - Rogério Correia.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 14/3/2012

Às  10h2min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin
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Moura, Duarte Bechir e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Bruno Siqueira. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em

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

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de correspondência dos Deputados Neilando Pimenta, em que justifica

sua  ausência  a  esta  reunião,  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  informa  o  seu

desligamento  desta  Comissão  em  razão  da  indicação  do  Líder  do  Bloco

Transparência  para  que  faça  parte  de  outra  comissão  desta  Casa.  Retira-se  o

Deputado  Glaycon  Franco.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 1º turno, cada

um por sua vez, o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão

de Constituição e Justiça do Projeto de Lei nº 1.983/2011 (relator: Deputado Carlin

Moura); e pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.060/2011 (relator: Deputado Bosco, em

virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.589, 2.590, 2.619 e 2.623/2012. Registra-se a presença do

Deputado  Glaycon  Franco.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Carlin Moura, Duarte Bechir, Neilando Pimenta e Paulo Lamac (2), em que solicitam

sejam realizadas audiências públicas para debater a escola em tempo integral e os

programas  do  sistema estadual  de  ensino  e  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater o programa federal "Saúde

na Escola" e a sua integração no sistema estadual de ensino; Carlin Moura, em que

solicita a inclusão desta Comissão como parceira na campanha da Band News em

favor da recuperação do Caic Laguna, situado no Município de Contagem; e Bosco,
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em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

informações sobre os recursos estaduais próprios ou recebidos em transferência da

União destinados ao transporte escolar dos alunos da Educação Básica no Estado. É

rejeitado o requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de

Participação Popular  para  debater  o  Estudo Técnico  sobre  a  Situação do Ensino

Médio em Minas Gerais. São recebidos pela Presidência os seguintes requerimentos:

dos Deputados Fred Costa,  em que solicita  seja realizada reunião conjunta desta

Comissão  com  a  Comissão  de  Saúde  com  a  finalidade  conhecer  as  ações

desenvolvidas pelas unidades de ensino do Estado e do Município de Belo Horizonte

relativas  à  Semana  de  Mobilização Saúde  na Escola,  lançada pelo  Ministério  da

Saúde,  e  Bosco,  em que solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública,  no

Município de São Joaquim de Bicas, com a finalidade de debater a implantação de

um câmpus do Instituto Federal de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Bosco, Presidente - Sebastião Costa – Duarte Bechir – Almir Paraca.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos  Miranda e Pompílio  Canavez,  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

Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  José  Cláudio  Junqueira

Ribeiro, Presidente da Feam, encaminhando o relatório técnico DGER nº 1/2012 e as
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cópias  das declarações  de condição de estabilidade  das Barragens  da Lagoa do

Azedo  e  Margazão  e  dos  estudos  de  investigação  de  solo,  em  resposta  ao

Requerimento nº 1.108/2011, desta Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.509/2011  (Luiz  Carlos  Miranda),  2.823/2011  (Tadeu

Martins Leite) e 2.180/2011 (Pompílio Canavez), todos em turno único. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende 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 2.747 e

2.750/2011, ambos com a Emenda nº 1, e os Projetos de Lei nºs 2.751 e 2.769/2011,

que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 2.593/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

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

do  Sinttrocel  (3)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  em

comemoração do dia mundial em memória das vítimas de doenças e acidentes de

trabalho,  para  debater  as  condições  de  saúde  do  trabalhador  no  Estado,  sejam

encaminhados ao Presidente do Congresso Nacional pedidos de providências para a

derrubada da Medida Provisória 557, em trâmite no Congresso Nacional, e para a

ratificação da Convenção nº 189, da Organização Internacional  do Trabalho; e da

Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com  a  finalidade  de  analisar  as  condições  de  segurança  dos  trabalhadores  da

construção  civil,  em  face  dos  crescentes  índices  de  acidente  de  trabalho.  Ato

contínuo,  são  recebidos  pela  Presidência,  para  aprovação  em  reunião  posterior,

requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

para  debater,  em audiência  pública,  as  relações  trabalhistas  da Cemig  com seus

empregados, e Pompílio Canavez em que requer seja realizada reunião para debater,

em audiência pública, os malefícios causados pelo uso abusivo dos agrotóxicos aos

trabalhadores rurais e aos consumidores desses produtos contaminados. 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, 21 de março de 2012.

Rosângela  Reis,  Presidente  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Juninho  Araújo  -  Pompílio

Canavez - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Romel Anízio e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da  aprovação de  requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana,

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

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

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

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.

Helder  Santos  Amorim,  Procurador-Chefe  do  Ministério  Público  do  Trabalho,

informando sobre  as  atribuições do  referido Tribunal  e  colocando-se à disposição

para receber os deputados desta Comissão em 20/3/2012, às 9 horas, para tratar

sobre a terceirização do trabalho na atividade da silvicultura. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.669/2011, no 1º turno, e 2.842/2012, em turno único

(relator:  Deputado  Romel  Anízio);  2.801/2012,  em  turno  único  (relator:  Deputado

Fabiano Tolentino);  2.826 e 2.844/2012,  ambos em turno único (relator:  Deputado

Tiago Ulisses). 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 2.756 e 2.771/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.620/2012. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. A Presidência recebe requerimento do Deputado Jayro Lessa em que

solicita  seja convidado o  Deputado Federal  Diego Andrade,  Presidente  da  Frente
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Parlamentar Mista em Defesa da Cafeicultura, para expor e debater nesta Comissão

o lançamento da referida Frente. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Liza Prado - Fabiano Tolentino.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/3/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Dalmo

Ribeiro Silva 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 obter esclarecimentos sobre o serviço prestado através do telefone 190, da

PMMG, e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença das

Deputadas  Maria  Tereza  Lara  e  Liza  Prado  e  do  Deputado  Bonifácio  Mourão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Ten.-Cel. PM

Marcus  Vinícius  Veloso  Lima,  Chefe  do  Centro  Integrado  de  Comunicações

Operacionais  da  PMMG; o  Ten.  PM Wagner  Luiz  de  Barros,  Chefe  da  Seção  de

Análise e Inteligência e Controle de Qualidade – Saicq - da PMMG; o Sgt. PM Ataliba

Ferreira de Faria Júnior, Auxiliar da Saicq; e o Sr. Daniel Eustáquio Pimenta e Paiva,

Gerente do Centro Integrado de Atendimento e Despacho da Secretaria de Defesa

Social, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de

um dos  autores do  requerimento  que deu origem ao debate,  passa a fazer  suas

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

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

das notas taquigráficas. Registra-se a presença dos Srs. Edivaldo Bueno dos Santos

e  Luiz  Paulo  Nepomuceno,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Cambuí.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  conjunta  com  as  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, de Cultura, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Esporte,

Lazer e Juventude com objetivo de discutir o Projeto de Lei nº 158/2011, que dispõe

sobre a obrigatoriedade de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos terem

cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivo; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados Sargento Rodrigues e João Leite (8) em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para debater a segurança nas agências lotéricas e dos

Correios; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências

para a realização de estudos com vistas à utilização de áreas remanescentes de

exploração mineral para a construção de unidades prisionais; seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a adoção de medidas de segurança rodoviária

na  Rodovia  MG-808,  em  Esmeraldas,  tendo  em  vista  o  aumento  do  número  de

acidentes envolvendo animais nessa estrada; seja encaminhado ao Comandante do

Batalhão de Polícia de Trânsito da Capital e à BHTRANS pedido de providências para

que seja fiscalizada a utilização de vagas destinadas a pessoas com deficiência e

idosos por veículos  sem as credenciais  legais;  seja encaminhado à Secretaria  de

Defesa Social pedido de providências para a contratação, em regime de urgência, de

dois Agentes Penitenciários para trabalharem na cadeia pública de Candeias; seja

encaminhado às redes de TV e rádio com atuação no Estado pedido de providências

para  a  veiculação  de  campanha  que  ressalte  a  importância  do  serviço  190,  da

PMMG,  salientando  os  prejuízos  causados  por  trotes;  seja  veiculada  na  TV

Assembleia  campanha  que  ressalte  a  importância  do  serviço  190,  da  PMMG,

salientando os prejuízos causados por trotes; e seja encaminhado à Secretaria de

Defesa Social pedido de providências para a ampliação do quadro de atendentes do

serviço  190,  da  PMMG, e  para que se estude a  possibilidade da criação de um

quadro reserva de profissionais para esse serviço. Cumprida a finalidade da reunião,

a  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, 20 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 15/3/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Bonifácio  Mourão  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Carlin Moura. 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 solicita

aos  demais  membros  da  Comissão  presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência

comunica  que,  por  motivos  de  logística  e  após  entendimentos  com a  Unale  e  o

Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas, será necessária a alteração

dos Estados sedes para a realização dos encontros regionais. Assim, os locais dos

encontros serão: Região Norte – Estado do Acre, em substituição ao Estado do Pará;

Região Centro-Oeste – Estado de Goiás, em substituição ao Estado de Mato Grosso

do Sul;  e Região Nordeste – Estado do Rio Grande do Norte, em substituição ao

Estado  de  Pernambuco.  A  Presidência  comunica  ainda  que  a  organização  dos

eventos trabalha com um calendário que poderá sofrer alterações em decorrência da

melhor operacionalização. Tal calendário é o seguinte: Região Norte - Rio Branco - 16

de abril; Região Centro - Oeste – Goiânia - 23 de abril; Região Sul – Porto Alegre – 14

de maio; e Região Nordeste – Natal – entre os dias 29 de maio a 1º de junho, próximo

ao Congresso da Unale. Por último, informa que, em 26 de março, em Vitória, no

Estado do Espírito Santo, será realizada reunião com os deputados capixabas e que

o Presidente e o relator desta Comissão, bem como o Presidente desta Casa, estarão

presentes.  A  Presidência  solicita  aos  membros  desta  Comissão  que  desejarem

comparecer  àquela  reunião  que  comuniquem  sua  intenção  à  assessoria.  A

Presidência informa que esta reunião se destina a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados os requerimentos do Deputado Carlin  Moura em que

solicita seja encaminhado à Prefeita Municipal, ao Procurador-Geral e ao Secretário

de Fazenda de Contagem pedido de informações, bem como cópia do contrato, sobre

a renegociação da dívida pública desse Município com a União, os valores quitados

nos  últimos anos  e  os  valores restantes  para  a  quitação total  da  referida  dívida;

Bonifácio  Mourão  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de  audiências

públicas  desta  Comissão  para  a  interiorização  do debate  sobre  a  importância  da

renegociação ou refazimento de contratos da dívida pública dos Estados com a União

nos Municípios de Governador Valadares, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de

Caldas e Uberaba; e, com o mesmo objetivo do requerimento anterior, seja incluído o

Município  de Divinópolis  para  a  realização de reunião de  audiência pública  desta

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Duarte Bechir – Sebastião Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes também a Deputada Liza Prado e os Deputados Durval Ângelo, Ivair

Nogueira, Rogério Correia e Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar um levantamento

das atividades que degradam a Lagoa Várzea das Flores, localizada nos Municípios

de Betim e Contagem, debater  as medidas a serem tomadas para acabar  com a

poluição no local, cobrar maior policiamento e fiscalização dos banhistas, monitorar e
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cobrar uma atitude ambientalmente correta de uma pedreira que atua na região e

buscar um acordo para que a área não sofra com os danos da atividade, buscar

maior comprometimento com as Prefeituras Municipais de Betim e Contagem com as

leis ambientais que contemplam a área e cobrar medidas de tratamento de esgoto

para que os dejetos não sejam despejados na Lagoa. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Maurício  de  Faria  Soares,

Coordenador  do  Projeto  Vigiágua,  representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza

Marques, Secretário de Estado de Saúde; Rodolfo Carvalho Salgado Penido, Gerente

de Efluentes da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam, representando o Sr.

Ilmar Bastos Santos, Presidente da Feam; Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-

Presidente  do  Igam;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor  Ambiental  do

Estado de Minas Gerais; Tales Heliodoro Viana, Superintendente de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, representando o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente

da Copasa; Edson Rodrigues Gonçalves, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal

de Governo de Betim, representando a Sra. Maria do Carmo Lara Perpétuo, Prefeita

Municipal  de  Betim;  Alan  Jackson  Alves  Cabral,  Chefe  da  Divisão  de  Educação

Ambiental, representando o Sr. Jomar Carvalho do Amaral, Secretário Municipal de

Meio Ambiente de Betim; Márcio Roberto Lima, Coordenador de Controle Ambiental,

representando o Sr. Jander Muniz Filaretti, Secretário Municipal de Meio Ambiente de

Contagem;  Anderson  Silva  de  Aguilar,  Diretor  de  Licenciamento  Ambiental  da

Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Contagem;  Maj.  PM  Agostinho  Dias

Lacerda, representando o Ten.Cel. Júlio Cézar Rachel de Paula, Comandante do 33º

Batalhão  da  Polícia  Militar;  Ten.  Cel.  João  Batista  de  Souza,  Comandante  do  2º

Batalhão  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar;  Joaquim  Eugênio  Maciel  Couto  Vidigal,

Diretor-Geral da Associação dos Moradores do Entorno da Várzea das Flores; Márcio

Fagundes, Jornalista do “Hoje em Dia”; Cristina Oliveira, membro Conselho Municipal

de Meio Ambiente de Contagem; José Aparecido Ribeiro, Presidente do Conselho

Empresarial  de  Política  Urbana  da  ACMinas;  Ronner  Gontjo,  coordenador  da

Associação de Proprietários, Usuários e Amigos da Lagos de Várzea das Flores –

Apua; Jeferson Rios, Presidente da Associação de Proprietários de Área de Várzea

das  Flores;  e  Almir  Nogueira  do  Pinho,  engenheiro;  que são convidados  a  tomar
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assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Ivair Nogueira e

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

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Sávio Souza Cruz - Délio Malheiros - Delvito Alves.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel,  Gustavo  Valadares  e  Célio  Moreira,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  João  Vítor  Xavier.

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  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

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

compreende  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 2.169/2011 (relator: Deputado Gustavo

Valadares, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que compreende 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 1.626 e 2.121/2011,  que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs  2.585,  2.586,  2.587,  2.592,  2.596,  2.609,  2.622,

2.627  e  2.631/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

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

Moura  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  que  o

representante da Polícia Rodoviária Federal preste informações sobre os resultados

da "Operação Carnaval 2012" e os preparativos, advertências e orientações para a

"Operação Semana Santa 2012"; Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater as medidas que minimizem os riscos de acidentes

de trânsito nas proximidades do Colégio São Paulo da Cruz, no Bairro Barreiro de

Baixo; Celinho do Sinttrocel (3) em que solicita seja encaminhado à Setop pedido de

providências  para  a  pavimentação  e  manutenção  da  estrada  que  passa  pelos

Distritos de Manso, Madureira, Santana do Alfié e Chapada, importante ligação do

Município de São Domingos do Prata a Antônio Dias, seja encaminhado ao DNIT

pedido  de  providências  para  que  realize  obras  para  recuperação  da  BR-758,  no

trecho entre Belo Oriente e Açucena e seja realizado debate público sobre a realidade

e as perspectivas do setor de transporte no Estado de Minas Gerais; Célio Moreira e

João Vitor  Xavier  (2)  em que solicitam seja encaminhado ao DER-MG pedido  de

providências para que viabilize junto à Saritur Turismo o atendimento das solicitações

registradas  pelos  usuários  na  audiência  pública  realizada  no  dia  29/2/2012,  em

Caeté, e seja encaminhado à Setop e ao DER-MG cópias de abaixo-assinados e do

DVD referente às ocorrências retratadas na audiência pública de 29/2/2012 e pedido

de providências para que a empresa Saritur cumpra o que está disposto no Decreto

nº 44.603/2007. Rejeitado o requerimento dos Deputados Célio Moreira e João Vitor

Xavier em que solicitam sejam enviadas as notas taquigráficas da audiência pública

de 29/2/2012 aos Promotores Públicos Dr. Felipe Gomes de Araújo e Dra. Andreia

Maria Bahury,  da Comarca de Caeté,  a fim que o Ministério Público promova um

termo de ajustamento de conduta com o DER-MG e a Saritur Turismo. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2012.

Carlin Moura, Presidente.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/3/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Ivair Nogueira em que notifica sua ausência do País no período de 3 a

15/4/2012. (- 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  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Betim,  Igarapé  e  São

Joaquim de Bicas pelos 35 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.306/2012, do

Deputado Carlin Moura);

de apoio (a ser encaminhada à Presidência do Senado Federal) ao Projeto de Lei

nº 278/2009, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere aos

conselhos  tutelares  (Requerimento  nº  2.389/2012,  da  Comissão  de  Participação

Popular);

de aplauso (a ser encaminhada ao Fórum Brasileiro de Economia Popular Solidária

e  ao  Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular)  pelo  transcurso  do  Dia  Nacional  da

Economia  Solidária  (Requerimento  nº  2.390/2012,  da  Comissão  de  Participação

Popular);

de congratulações com a Vale pelos crescentes investimentos realizados em Minas

Gerais e por ter o Estado como seu principal fornecedor no Brasil (Requerimento nº

2.490/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,

da  Fundação  João  Pinheiro,  pelos  20  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.491/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a estudante Mariana Silva Vilas Boas pela aprovação no

curso  de  Medicina  em  11  instituições  do  País  (Requerimento  nº  2.492/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Três  Marias  pelos  49  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.493/2012,  do  Deputado Doutor

Viana);
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de  aplauso  à  Associação  Médica  Regional  de  Curvelo  pelos  59  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 2.494/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com  o  Sr.  John  Reginald  Cotrin,  fundador  de  Furnas  e  seu

primeiro presidente, reconhecido nacional e internacionalmente como protagonista e

incentivador  do  desenvolvimento  do  setor  elétrico  brasileiro  (Requerimento  nº

2.495/2012, da Deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  família  de  Aroldo  Tourinho  pelo  centenário  de  seu

nascimento (Requerimento nº 2.498/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite);

de congratulações com a Direção e a Coordenação Pedagógica do Colégio São

Paulo da Cruz pelos 60 anos da chegada dos padres passionistas ao Barreiro e 50

anos da criação desse colégio em Belo Horizonte (Requerimento nº 2.499/2012, da

Comissão de Transporte);

de congratulações com a comunidade de Capelinha pelos 99 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.530/2012, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a comunidade de Marmelópolis pelo 49º aniversário desse

Município (Requerimento nº 2.533/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapeva  pelo  49º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 2.534/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo 49º aniversário desse

Município (Requerimento nº 2.535/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Conceição  das  Pedras  pelo  49º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  2.536/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itajubá  pelo  193º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 2.537/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Monte Sião pelo 163º aniversário desse

Município (Requerimento nº 2.538/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelo 263º aniversário desse

Município (Requerimento nº 2.539/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Buritis pelos 49 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.541/2012, do Deputado Gustavo Corrêa);
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de congratulações com a comunidade de Arinos pelos 49 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.542/2012, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 49 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 2.543/2012, do Deputado Gustavo Corrêa);

de congratulações com a comunidade de São Sebastião da Bela Vista pelo 49º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  2.588/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Sra.  Mônica  Miranda,  jornalista,  por  sua  posse  na

Presidência  da  Associação  Brasileira  Comunitária  para  Prevenção  ao  Abuso  de

Drogas (Requerimento nº 2.591/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  Vale  pelos  excelentes  resultados  socioeconômicos

alcançados em 2011 (Requerimento nº 2.595/2012, da Deputada Rosângela Reis);

de aplauso à Prefeitura  Municipal  de  Catas Altas  pela administração 2009-2012

(Requerimento nº 2.617/2012, do Deputado Fred Costa);

de congratulações com os Srs.  Lavater Pontes Júnior e Divino de Paula Peres,

respectivamente,  Prefeito  Municipal  e  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Tapira,

pelos 49 anos de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.621/2012, do

Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Fundação João Pinheiro pelo 20º aniversário da Escola

de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho (Requerimento nº 2.671/2012, da

Comissão de Educação);

de congratulações com a equipe da ONG Vivacão pelo sexto aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 2.684/2012, da Comissão de Meio Ambiente).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 22/3/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Vanderlei  Miranda  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Pastor  Jackson  Martins  de

Andrade - Entrega de placas - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h11min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear a Primeira Igreja Batista de Belo

Horizonte pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Sr. Jackson Martins de

Andrade, Pastor da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Josué

Valadão,  Secretário  Municipal  de  Governo,  representando o  Prefeito  Municipal  de

Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda;  e  Deputado  Vanderlei  Miranda,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Maj. PM Vítor Augusto Araújo,

Subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais; e dos Srs. Ricardo

de  Lara  Campos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Passa  Tempo;  Elson  Alípio

Júnior, representando o Secretário Adjunto de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais de Minas Gerais, Leonardo Portela; e Jadyr Elon Braga, representando

o Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Belo Horizonte, José Vieira Filho, Zito

Vieira.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coro Libertai, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, sob a regência da

maestrina  Cléssia  Martins  de  Andrade  Moraes,  acompanhada  pelo  saxofonista

Wellington Medina e pelo pianista Rodrigo Lana de Mendonça.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Exmo.  Sr.  Deputado  Doutor  Viana,  neste  ato  representando  o  Deputado  Dinis

Pinheiro,  Presidente da Assembleia Legislativa de  Minas Gerais;  Exmo. Sr.  Josué

Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte, representando nosso

Prefeito Márcio Lacerda; e Exmo. Sr. Jackson Martins de Andrade, Pastor da Primeira

Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte;  senhoras  e  senhores;  Pastores;  Diáconos;

cooperadores; membros da Igreja Batista carinhosamente chamada de Igreja Batista

da Praça Raul Soares, da Primeira Igreja Batista; membros de outras igrejas aqui

representadas;  servidores desta Casa;  telespectadores que nos assistem de suas

casas, ao vivo, pela TV Assembleia, que está em mais de 300 Municípios, quero dar

as  boas-vindas  nesta  homenagem  que  prestamos  a  essa  tão  importante

representação do Evangelho, na cidade de Belo Horizonte.

Sr.  Presidente,  creio  que esta  Casa,  ao  longo da história,  tem prestado muitas

homenagens  importantes.  Este  espaço  é  sempre  ocupado  para  que  essas

homenagens  sejam  feitas,  e  cada  uma delas  traz  em  si  a  sua  importância.  Não

querendo  desmerecer  nenhuma  outra  nem  tampouco  diminuir  sua  importância,

preciso começar dizendo, sem nenhum exagero, que homenagear a Primeira Igreja
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Batista de Belo Horizonte pelos seus 100 anos é um feito histórico.

Um feito histórico apenas pelo fato de, numa observação simples, percebermos que

poucas instituições comemoram um século de vida em atividade e crescimento. Hoje,

a Igreja Batista da Praça Raul Soares - essa história não começa ali - tem o privilégio

de poder contar 100 anos de presença nesta cidade e 100 anos de contribuição na

propagação do Evangelho nesta cidade.

Sabemos  que  foram  muitas  conquistas  nesses  anos  e  não  poucas  as  lutas  e

dificuldades, considerando-se, principalmente, as incompreensões daqueles primeiros

anos de implantação das igrejas evangélicas em nosso país, em função da falta do

conhecimento da grande contribuição que o Evangelho de Cristo Jesus poderia dar

em todas as áreas de nossa sociedade. Foram anos atribulados, mas, durante todo

este tempo, a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte se manteve firme em seu

propósito, o que torna esta comemoração ainda mais especial.

Muito antes que o Pastor Daniel Frank Crosland tivesse em seu coração a semente

do sonho de fundar a Primeira Igreja Batista, Deus já havia preparado tudo para que

sua obra fosse concretizada. O grande projeto de instalar um templo evangélico no

coração da cidade de Belo Horizonte tomaria forma por meio de um homem visionário

que não se contentava com desafios pequenos. Esse homem foi o Pastor Casimiro

Gomes de Oliveira. Sendo assim, em 31/3/1912, pastoreada por Daniel Frank, era

inaugurada a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, com sede na Rua Guarani,

próximo da nossa rodoviária, que, na época, claro, nem existia ali como rodoviária. Eu

ainda não tenho 100 anos, mas me lembro de que a instalação da rodoviária foi feita

em época posterior à instalação da Primeira Igreja Batista.

Conhecido por implantar igrejas pelo Estado de Minas Gerais e por sua dedicação à

pregação do Evangelho, Henrique Crockell,  em 1914, assumiu a congregação até

1919.  No  mesmo  ano,  o  Pastor  Otis  Maddox  tomou  a  frente  dos  trabalhos  e

permaneceu até 1921. Nesse período, ele e sua esposa fundaram o Colégio Batista

Mineiro - o nosso glorioso Colégio Batista Mineiro -, após perceberem que os filhos

dos  evangélicos  não  dispunham  de  um  sistema  de  educação  coerente  com  a

profissão de fé de seus pais.

Mas foi sob a liderança do Pastor Casimiro Gomes de Oliveira, entre 1921 e 1959,
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que  a  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  adquiriu  o  terreno  onde  está

construído o atual templo localizado na Praça Raul Soares, de modo que a Igreja

deixou, assim, suas antigas instalações na Avenida Amazonas.

Um  fato  importante  relacionado  à  construção  do  templo  foi  a  intervenção  de

Juscelino Kubitschek, que, na época, era Prefeito de Belo Horizonte e impediu que a

obra  fosse  embargada,  uma  vez  que  o  terreno  estava  localizado  em  uma  área

privilegiada da Capital.  É preciso entender esse “privilégio”,  abro aspas para falar

dele, porque tenho essa informação há alguns anos e creio que ela procede. O centro

geográfico de Belo Horizonte era a Praça Raul Soares. Daí, imagino a luta que foi, na

época, implantar naquele local uma igreja evangélica, sendo ali o coração da cidade.

Depois, é claro, aconteceu o movimento geográfico do centro da cidade. Hoje, ao

falarmos em centro, estamos nos referindo à Praça Sete, mas a Praça Raul Soares

foi o que podemos chamar de o coração da cidade de Belo Horizonte. Por causa

dessa intervenção do Prefeito  da  época,  Juscelino Kubitschek,  foi  vencida aquela

batalha que se travou em torno da instalação da Igreja lá.  Com todo o respeito e

guardadas as devidas proporções, essas dificuldades não foram muito diferentes das

que existem nos dias de hoje, sob certos aspectos. Sabemos - o Pastor Jackson sabe

muito bem disso - a luta que é conseguir instalar uma igreja num ponto estratégico de

uma cidade, principalmente de uma cidade importante como Belo Horizonte.

Inaugurado em 1942, o templo da Primeira Igreja Batista manteve seu “design” e

arquitetura preservados durante todos estes anos. Em razão do seu valor histórico e

da contribuição à memória de Belo Horizonte,  em abril  de 2009 foi  tombado pelo

patrimônio cultural da cidade.

O saudoso Pastor Muryllo Cassete, que tive o prazer de conhecer e, claro, de com

ele conviver em algumas oportunidades, esteve à frente da igreja por 38 anos e a

conduziu  com grande competência.  Jadir  Elon  Braga é  contemporâneo do Pastor

Muryllo Cassete. Conheci Jadir Elon Braga como membro da Primeira Igreja Batista

da Praça Raul Soares.

Em 1996, Jeremias Bento da Silva assumia a liderança da Igreja, sendo seu sexto

Pastor. Conheci também o Pastor Geremias, na sua curta passagem pela Primeira

Igreja Batista. Homem dedicado às missões, deixou a congregação em 2000 para
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cooperar com a Junta de Missões Nacionais, órgão da Convenção Batista Brasileira.

Querido amigo Pastor Jackson Martins de Andrade, como disse anteriormente, esta

homenagem é muito pequena, considerando a grandiosidade da contribuição que a

Primeira Igreja Batista tem dado ao longo desse século de existência à cidade de

Belo  Horizonte  e  à  sociedade de  Belo  Horizonte  como um  todo.  Acima de  tudo,

destaco a contribuição que ela tem dado à sua função maior, que é a pregação e a

propagação do Evangelho de Cristo Jesus.

Atuante  em  sua  comunidade,  a  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  é

responsável por desenvolver diversas ações relacionadas à inclusão social:  ações

como a parceria com a Prefeitura no apoio ao projeto Pitangaporã, que atende mães

de  crianças  com  necessidades  especiais;  a  realização  de  campanhas  para

arrecadação  de  material  escolar  e  brinquedos  para  a  Escola  Estadual  Francisco

Sales; e também a participação nas reuniões mensais do Conselho Comunitário de

Segurança  Pública  -  Consep  -,  que  busca  soluções  para  os  problemas  da

comunidade, entre outras atividades.

Creio  que  Deus  continuará  com  suas  mãos  estendidas  sobre  a  sua  liderança,

Pastor Jackson, e sobre a vida de cada cooperador desse ministério tão frutífero que

tem sido o ministério da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte.

Quero agradecer também àqueles que de casa acompanham neste momento os

nossos trabalhos na Assembleia Legislativa. Como disse, chegamos a mais de 300

Municípios, só na Região Metropolitana a aproximadamente 40 deles. Creio eu que

muitos que estão acompanhando este trabalho conhecem essa história que acabei de

relatar.

Para finalizar o meu discurso, quero deixar uma mensagem bíblica que reflete, creio

eu,  o  sentimento  dessa igreja  centenária,  que,  mesmo diante  de  tantos  desafios,

alcançou inúmeras vitórias e permaneceu firme em seus valores fundacionais. Esta

passagem está no 1º Livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, é bastante conhecida

e diz: “Até aqui nos ajudou o Senhor”.

Que Deus nos abençoe e muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado
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Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Revmo. Sr.

Jackson Martins de Andrade, Pastor sênior e Presidente da Primeira Igreja Batista de

Belo Horizonte, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém

os  seguintes  dizeres:  “Um século  transcorreu  desde  a  criação  da  Primeira  Igreja

Batista  de  Belo  Horizonte.  Com  seu  incansável  trabalho  de  disseminação  dos

princípios  cristãos,  a  instituição  leva  seus  frutos  a  toda  a  sociedade  mineira,

oferecendo cuidadosa  atenção  nos  mais  importantes  âmbitos  da  vida  humana.  A

Assembleia  Legislativa  do  Estado de  Minas  Gerais  congratula-se  com a  Primeira

Igreja Batista de Belo Horizonte pela comemoração dos 100 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado Vanderlei

Miranda,  Pastor  e  autor  do  requerimento  que  suscitou  esta  reunião,  para  juntos

entregarmos a placa a todos da Primeira Igreja Batista, da Praça Raul Soares, na

pessoa do seu representante maior, Pastor Jackson.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Pastor Jackson Martins de Andrade

Exmos.  Srs.  Deputado  Doutor  Viana,  neste  ato  representando  o  Presidente  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  Deputado Dinis  Pinheiro; Josué Valadão,

Secretário  Municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito

Municipal, Márcio Lacerda; Deputado Vanderlei Miranda, autor do querimento que deu

origem  a  esta  homenagem;  autoridades  presentes,  militares  e  civis;  Pastores;

senhoras e senhores; membros da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e demais

igrejas, somos gratos a Deus por este momento tão especial, tão significativo na vida

de nossa Igreja.

Constitui-se em grande honra para a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a

família  cheia  de  esperança,  como  nós  nos  denominamos,  o  fato  de  estarmos

recebendo esta homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ocasião

do centenário de nossa Igreja, por indicação do Exmo. Deputado Pastor Vanderlei

Miranda, a quem externamos nossa gratidão por tamanha distinção e por quem já

temos intercedido diante do Pai, para que torne próspero seu caminho em todos os

sentidos. Que a infinita graça de Deus lhe dê êxito em todos os seus caminhos e

propósitos, como também àqueles que legislam para a nossa cidade, aqueles que a
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dirigem.

Como igreja,  temos por  princípio reconhecer  que tudo que nos acontece visa a

beneficiar  três  áreas  fundamentais.  Fazemos  questão  de  destacar  que  esta

homenagem se constitui primeiramente numa exaltação à gloria de Deus, pois tudo

que  somos  e  temos  devemos  a  ele,  é  dádiva  dele,  é  presente  dele.  E  o  que

recebemos nesta hora, esta homenagem, nós a recebemos como um presente de

Deus.

Em segundo lugar, tudo o que nos acontece edifica o povo de Deus, pois, como

filhos dele, somos imensamente abençoados por momentos como este e, certamente,

a nossa fé é fortalecida. Sentimo-nos encorajados a prosseguir na caminhada cristã.

Em terceiro lugar, cremos que esta homenagem se constitui em uma oportunidade

para que possamos declarar,  a partir  desta Casa de legisladores, que o Senhor é

Deus e que não há outro semelhante a Ele, nos céus e na terra, e que a partir daqui

“a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o

mar”, conforme podemos ler em Habacuc 2,14.

Amados, há 100 anos, depois de várias tentativas, nasceu a Primeira Igreja Batista

de  Belo  Horizonte,  com  apenas  10  membros,  incluindo  seu  fundador  e  primeiro

pastor, o Pastor Daniel Frank Crosland, que, sendo missionário norte-americano, veio

para estas terras e, a partir da Zona da Mata mineira, foi adentrando nosso Estado

até chegar à terra das alterosas, como fizeram os bandeirantes que desbravaram as

Minas  Gerais.  Outras  tentativas  tinham  sido  feitas,  mas  sem  êxito,  e  assim,  em

31/3/1912, nascia a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Por incrível que pareça,

a Igreja foi organizada exatamente no mesmo dia em que o Titanic ficou pronto, com

todo  o  gigantismo  possível  para  aquela  época,  sendo  considerado  pelos  seus

construtores como “inafundável”. Porém, 15 dias depois, o gigante foi a naufrágio,

ceifando,  lamentavelmente,  1.523  vidas,  das  2.228  que  ocupavam  a  grande

embarcação. No entanto, a pequena Igreja singrou os mares do século XX - que, a

propósito, foi um dos mais intensos da história da humanidade - e agora celebra 100

anos de existência.

Nossa  querida  Igreja  nasceu  quando  Belo  Horizonte  ainda  era  uma  debutante

desejando tornar-se uma senhora, mas ainda vivendo as crises existenciais próprias
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dessa idade. Todavia, apesar de ser mãe em tão tenra idade, ela acolheu instituições

que  hoje  são  centenárias  ou  estão  tornando-se  centenárias,  como  o  Corpo  de

Bombeiros,  a  Drogaria  Araújo,  a  Igreja  Metodista  Central,  a  Primeira  Igreja

Presbiteriana, que neste ano também completa 100 anos, e a Primeira Igreja Batista

de Belo Horizonte.

Nesses 100 anos,  a  Igreja  teve sete pastores:  o fundador,  Pastor  Daniel  Frank

Crosland, de 1912 a 1914; Pastor Henrique E. Crockell, de 1914 a 1919; Pastor Otis

P. Maddox, de 1919 a 1921; Pastor Casimiro Gomes de Oliveira, de 1921 a 1959;

Pastor Muryllo  Cassete, de 1959 a 1996; o Pastor Casimiro Gomes de Oliveira e

Pastor Muryllo Cassete, juntos ficaram 76 anos à frente da Igreja, 38 anos para cada

um; Pastor Geremias Bento da Silva, de 1996 a 2000; e o atual Pastor, este que vos

fala, que lidera a Igreja desde 2001. Tão poucos pastores em tanto tempo de história

revela uma peculiaridade da Primeira Igreja Batista: ela é uma igreja que ama seus

líderes.

Ela também teve participação na criação do Colégio Batista Mineiro, hoje com 94

anos;  da  Convenção  Batista  Mineira;  do  Orfanato  Batista;  e  da  Casa  de  Apoio.

Diretamente,  ela  organizou  33  igrejas  e  atualmente  está  plantando  outras  3.

Conquanto sejamos 500 membros hoje, milhares de pessoas já passaram pela Igreja

desde a sua fundação. Dela saíram pastores e missionários, gente que foi mundo

afora pregando a mensagem, que é a razão de ser da Primeira Igreja Batista: Cristo é

a única esperança.

Dos familiares dos ex-pastores, permanecem conosco a viúva do Pastor Muryllo

Cassete, a Irmã Carolina de Queiroz Cassete, que do alto de seus 88 anos de vida e

mais  de  52  anos  como membro  da  Igreja,  continua  ativa  e  sempre  apoiando  o

trabalho dos pastores que sucederam seu esposo. Não poderíamos esquecer de seu

filho, Dr. Paulo Cassete, que também tem sido um grande cooperador.

Homens que foram e têm sido influência  em Belo Horizonte,  Minas e no Brasil

também participaram da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, como o Dr. Antônio

Vilas  Boas,  que  foi  Ministro  do  Supremo Tribunal;  Dr.  Alberto  Manzoni  Andrade,

engenheiro  e  arquiteto  do  atual  templo  da  Igreja,  foi  professor  da  Escola  de

Arquitetura  da  Universidade  de  Minas  Gerais  e  da  Escola  de  Engenharia;  a
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Desembargadora Jurema Brasil; Irmão Jadir Elon Braga, que foi Vereador em nossa

cidade; o Deputado João Leite, atual integrante desta Casa, que foi batizado na Igreja

em  uma  época  em  que  nenhuma  igreja  ousava  batizar  atletas,  especialmente

jogadores  de  futebol,  porque  jogavam  no  domingo  e  não  podiam  participar  das

celebrações. A Igreja foi criticada por essa atitude, mas dela nasceu Os Atletas de

Cristo, que hoje são influência no mundo. Muitos outros se destacaram, mas o tempo

não nos permite citá-los.

Também não podemos esquecer o fato de que a Igreja é amada por seus membros,

pois alguns deles têm permanecido firmes por décadas, como é o caso da Irmã Zaira,

que foi batizada na inauguração do batistério do atual templo, sendo membro há 69

anos; Neusa Emília, há 65 anos; Geni Furtado, há 58 anos; Darcy, Nazira e Benedita,

há 52 anos.

Isso  para  não  falar  de  outros  que  estão  na  Igreja  há  20,  30,  40  e  50  anos,

integrando a “membresia” dessa família, da família cheia de esperança. No entanto, a

Igreja tem uma nova geração de crentes, de meninos e meninas e de jovens, que

decidiram se entregar a Cristo e integrar o rol de membros da Igreja. David, Gabriel,

Gabriela, João Víctor,  Jussara e Erenita,  que foram recebidos como membros, no

batismo do centenário, ocorrido no dia 4 deste mês. Assim, a Igreja se renova com

uma nova geração de membros. Por isso, vale dizer que a Primeira Batista é idosa,

mas não é velha, pois, se assim fosse, novas gerações não desejariam fazer parte

dela.  Ela,  como diz  o  “slogan”  de  Mocidade para  Cristo,  anda  “ao  compasso  do

tempo,  mas  sempre  firmada  na  rocha”.  Ressaltamos  que  a  rocha,  em  nossa

perspectiva de fé, é Jesus, a rocha inabalável. A igreja idosa vive o que vaticinou em

Joel  2.28,  “os  velhos serão sonhos”,  e  o que preconizou o salmista no  Salmo nº

92,12-15, “os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano;

plantados  na  casa  do Senhor,  florescerão nos  átrios  do  nosso Deus.  Mesmo na

velhice, darão frutos, permanecerão vistosos e verdejantes,  para proclamar  que o

senhor é justo. Ele é a minha rocha; nele não há injustiça.” Eis o nosso sonho de

Igreja para os próximos anos, estamos celebrando o centenário, mas não queremos

ser uma igreja prisioneira do passado, queremos construir, queremos sonhar a partir

do legado que recebemos, a partir daquilo que nos foi dado como herança, queremos
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construir algo tremendamente significativo para o futuro e para a eternidade.

Portanto, a nossa esperança é que o aflito, o deprimido, o frustrado e o confuso

encontrem amor, ajuda, perdão e esperança em Cristo, por meio da nossa Igreja;

compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com milhares de pessoas em toda Belo

Horizonte;  ter  milhares  de  seguidores  de  Jesus,  nos  próximos  10  anos,  como

membros da família cheia de esperança, e todos experimentando amor, aprendizado

e comunhão como nunca experimentaram em nenhum outro lugar, especialmente por

meio dos pequenos grupos; promover o crescimento espiritual das pessoas que se

unirem à Igreja, por meio de estudos bíblicos, seminários, retiros e escola bíblica;

desafiar cada crente a ser um ministro e desenvolver um ministério significativo no

Corpo de Cristo, ajudando-os a descobrir os dons e talentos que Deus deu a cada

um; capacitar cada membro a fazer de missão um estilo de vida; enviar centenas de

missionários e obreiros para vários lugares do mundo e enviar milhares de membros

de  nossa  Igreja  a  pequenos  projetos  missionários;  iniciar  pelo  menos  uma nova

congregação a cada ano; ter nosso templo superlotado e desafiar a Igreja a descobrir

alternativas para acolher todos que se achegam a Cristo; criar um lugar adequado pra

aconselhamento, oração, classes para estudos bíblicos, treinamento, capacitação e

área  de  recreação,  tudo  planejado  de  forma  a  atender  todas  as  necessidades

espirituais, emocionais, físicas e sociais das pessoas; desenvolver um ministério que

tenha como meta primordial exaltar a Deus, edificar o seu povo e ganhar pessoas

para Jesus Cristo, por meio de palavras, ações e atitudes.

Tal como disse Martin Luther King em seu famoso discurso: “eu tenho um sonho”. A

Primeira Batista também diz do alto de seus 100 anos: nós temos um sonho. O sonho

de  plantar  igrejas,  de  educar  a  futura  geração,  de  cuidar  dos  enfermos  e

necessitados, de capacitar líderes em todos os sentidos, de ser uma igreja relevante

para o Reino de Deus, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, o Brasil e, quiçá, para

o mundo, como procuramos ser neste século que se finda.

Sim, a Primeira Igreja Batista é idosa, mas sonhadora, e assim será até que Cristo

volte. Que o senhor nos dê graça para tanto. Que juntos possamos trabalhar para

mudar  a  realidade  que  nos  cerca,  pois,  afinal,  juntos  somos  melhores,  juntos

podemos fazer a diferença. A Igreja sozinha não dará conta, mas somente junto com
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o Consep 5, com a Polícia Militar,  com a Prefeitura,  com esta Casa e com todos

aqueles que estão comprometidos em tornar esta cidade melhor para se viver, em

tornar o nosso Estado um lugar melhor para se viver, em tornar o nosso país e o

mundo lugares melhores para se viver, sobretudo numa perspectiva eterna, pois de

nada adiantará tornar melhor a vida das pessoas neste mundo sem que elas tenham

a certeza de onde passarão a eternidade.

Nós cremos na eternidade e pregamos isso. Investimos no ser humano como um

todo. Esse é o nosso compromisso. Sr.  Presidente, conte com o compromisso da

Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  para  ajudar  a  Assembleia  Legislativa  a

tornar o nosso Estado um lugar melhor para viver. Sr. Josué Valadão, representante

do Exmo. Prefeito de nossa cidade, Márcio Lacerda, diga ao nosso Prefeito que pode

contar  com  a  nossa  cooperação.  Pastor  Vanderlei  Miranda,  sabemos  do  seu

empenho, como integrante desta Casa, em trabalhar para que o nosso Estado seja

um lugar melhor para se viver. Conte com a parceria da Primeira Igreja Batista de

Belo  Horizonte.  Representantes  da  Polícia  Militar,  do  Consep  5,  contem  com  a

atuação da Primeira Igreja Batista. Você que nos ouve em casa pela TV Assembleia,

conte com a parceria da Primeira Igreja Batista. Juntos somos melhores. E nós temos

um sonho. Que o senhor nos abençoe. Amém.

Entrega de Placas

O Pastor  Jackson  Martins  de  Andrade  -  Queremos,  neste  momento,  retribuir  a

homenagem que nos foi prestada entregando ao Presidente da Mesa, Doutor Viana,

uma expressão de gratidão da Primeira Igreja Batista por ter aprovado a solicitação

do Pastor Vanderlei Miranda.

O  locutor  -  A placa  a  ser  entregue  pelas  mãos  do  Pastor  Jackson  contém  os

seguintes  dizeres:  “Ano de celebração  do  centenário  da  Primeira  Batista  de  Belo

Horizonte. A Primeira Batista de Belo Horizonte confere à Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, por intermédio de seu Presidente, Deputado Dinis Pinheiro - neste ato

representado pelo Deputado Doutor Viana -, esta homenagem, como gratidão pelo

reconhecimento de que sua existência em nossa cidade é algo digno de celebração.

Que o Senhor abençoe nosso Estado e que nele haja paz e prosperidade todo o

tempo. Primeira Igreja Batista, uma família cheia de esperança. Março de 2012”.
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A segunda  placa  homenageia  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  por  meio  do  Sr.

Secretário que a representa neste momento: “Ano de celebração do centenário da

Primeira Batista de Belo Horizonte. A Primeira Batista de Belo Horizonte confere à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por intermédio de seu representante máximo,

o  Exmo.  Prefeito  Márcio  Lacerda  -  aqui  representado  pelo  Sr.  Secretário  Josué

Valadão  -,  esta  homenagem,  como gratidão  pelo  acolhimento  que  nossa  querida

cidade  tem-lhe  dado  ao  longo  de  seus  100  anos  de  existência.  Que  o  Senhor

abençoe nossa cidade e que nela haja paz e prosperidade todo o tempo”.

Por  fim,  a  placa  que  será  entregue  ao  Deputado  Vanderlei  Miranda:  “Ano  de

celebração do centenário da Primeira Batista de Belo Horizonte. A Primeira Batista de

Belo  Horizonte  confere  ao  Deputado  Pastor  Vanderlei  Miranda  esta  homenagem,

como expressão de gratidão pela honrosa homenagem prestada pela  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  em  sua  iniciativa  no  ano  de  celebração  do  seu

centenário”.

- Procede-se à entrega das placas.

O  locutor  -  Em  retribuição,  o  Deputado  Vanderlei  Miranda  também  presta

homenagem  à  Igreja  Batista,  em  placa  que  contém  os  seguintes  dizeres:  “O

Deputado  Pastor  Vanderlei  Miranda  parabeniza  a  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo

Horizonte pelo seu centenário. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa

obra, do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes enquanto servistes

aos santos e ainda servis. Hebreus, capítulo 6, versículo 10”.

- Procede-se à entrega da placa.

O Pastor Jackson Martins de Andrade - Sr. Presidente, a nossa gratidão por esta

manifestação de apreço e de carinho pela Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte.

Que o Senhor abençoe a todos.

Apresentação Musical

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  assistir  a  uma apresentação  do  Coro

Libertai, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, sob a regência da maestrina

Cléssia Martins de Andrade Moraes, acompanhada pela pianista Fernanda Franco,

pelo  trompetista  Marco Aurélio  Santos  e  pelo  saxofonista  Wellington  Medina,  que

apresentarão  a  música  de  Tommy  Walker,  com  arranjo  de  Paulo  Davi  e  Silva,
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“Somente a um Deus Assim”.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Quero, com muita alegria, cumprimentar o Sr. Jackson Martins de Andrade, Pastor

sênior e Presidente da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Sua presença traz

muita alegria a esta celebração na Casa do povo de Minas Gerais em homenagem ao

centenário  da  Primeira  Igreja.  Também  cumprimento  a  Sra.  Eni  Maria  Pires  de

Andrada,  sua  esposa,  sua  companheira,  sua  parceira  nessa  caminhada

evangelizadora,  e,  por intermédio dela e da Pastora Fátima, esposa do Deputado

Vanderlei  Miranda,  nosso  companheiro,  cumprimento  todas  as  Pastoras  e,  de

maneira especial,  todas as mulheres mineiras e as mulheres da Igreja Batista. Na

pessoa  de seu  filho  João  Vítor  e  também  na  da  Julinha,  que  está  ali  no  berço,

carregada por seus pais, cumprimento todas as crianças aqui presentes. Sabemos

que  Jesus  tem  um  carinho  muito  especial  para  com  as  crianças.  Por  elas,

cumprimento as demais crianças que estão aqui embelezando o nosso cenário. Por

intermédio dos três, cumprimento a família, que também sempre foi valorizada por

Jesus, que quis nascer em uma família e fez seu primeiro milagre na constituição de

uma  família,  em  um  casamento,  e  que  também  sempre,  através  da  família,  da

Santíssima Trindade, demonstrou o quanto a família é importante.

Então,  por  meio  de  vocês,  cumprimento  a  família  e,  principalmente,  a  família

batista.  O nosso amigo Josué Valadão nos honra muito  com sua presença nesta

solenidade,  representando  o  Prefeito  Márcio  Lacerda.  Receba  os  nossos

cumprimentos e agradecimentos pela sua presença. É extremamente importante a

presença. Sempre se diz, nas passagens evangélicas: “E Jesus estava lá”. Sempre

Ele estava presente. O Deputado Vanderlei é este iluminado nosso companheiro e

amigo. Também nos identificamos, às vezes, nas nossas considerações religiosas.

Sempre temos um tempinho para comentarmos sobre a importância da religião em

nossas vidas. Deus não quer exagero, mas a fé e o exercício da sua vontade na terra,

e cada um pode fazer a sua parte. O Deputado Vanderlei chegou à Assembleia, já

está no segundo mandato e vem brilhando, dignificando e sendo mensageiro d'Ele.

Toda  autoridade  vem  d'Ele,  somos  apenas  representantes  da  vontade  de  Deus,
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inicialmente,  e  da  escolha  do  povo.  Então,  parabéns,  Deputado  Vanderlei.  A sua

iniciativa foi brilhante. Em mais um dos seus muitos momentos de extrema lucidez, V.

Exa. ofereceu a esta Casa o seu requerimento pela justa homenagem ao centenário

da  Igreja,  o  qual  foi  apoiado  por  todos  os  Deputados  presentes  no  dia  de  sua

apreciação. Então, parabéns, não peço que Deus o ilumine, mas sim que continue a

iluminar V. Exa. sempre.

Também quero cumprimentar o Pastor Soliel Bernardino, representando o Diretor

Executivo da Convenção Batista Mineira. Na sua pessoa quero cumprimentar todos

os demais Pastores e aqueles que têm a missão de representar o Cristo no trabalho

evangelizador na Primeira Igreja Batista, da Praça Raul Soares. Cumprimento com

muita alegria o Maj. Vítor Augusto, Subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar,

com  quem  sempre  nos  encontramos  no  Consep  5.  Lá  também  sempre  estão

presentes  o  Pastor  Jackson  e,  às  vezes,  o  Pastor  e  colega  Deputado Vanderlei.

Sempre nos encontramos. O Vanderlei já trabalhou no Barro Preto e tem um carinho

todo especial pela região. Então, cumprimento o Subcomandante, representando a

gloriosa  PMMG.  Comprimento  ainda  o  amigo  Vereador  Ricardo  Lara,  atuante  no

Barro Preto, no Consep e na associação. Ele é Vereador de Passa-Tempo. É uma

alegria  tê-lo  na  nossa  reunião  de  homenagem  à  Primeira  Igreja,  da  Praça  Raul

Soares.

De  maneira  carinhosa,  também  quero  cumprimentar  e  citar  o  nome  do  Coro

Libertai, que está abrilhantando a reunião não só com o Hino Nacional, mas com essa

música maravilhosa em homenagem ao Rei dos Reis, ao Grande Pastor. Aliás, estava

ouvindo  o  Pastor  dizer  quantos  Pastores  já  passaram pela  Primeira  Igreja  nesse

centenário, cada um com 30 anos ou 10 anos. Ele tem 11 anos. Contudo, sabemos

que o único Pastor que esteve presente durante estes 100 anos e continuará sempre

presente é um só. Esse é permanente e está lá segurando essa construção da rocha

que foi  feita,  a  Primeira  Igreja  Batista,  como muito  bem disse  o Pastor  Jackson.

Então, que Jesus continue a abençoar vocês com esses talentos maravilhosos, esses

dons  de  cantar.  Quero  citar  a  maestrina  Cléssia  Martins,  parabéns  pela  sua

condução;  o  saxofonista  Wellington  Medina,  o  pianista  Rodrigo  Lana,  a  pianista

Fernanda Franco e o trompetista Marco Aurélio. Somos Deputados, sou Deputado e
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não sei fazer nada disso. Não toco nada. Então, esses são dons. Eles têm esses

dons e engrandecem a nossa solenidade.

Cumprimento todos os presentes, os funcionários da Casa, que nos proporcionam

as  condições  para  que  executemos  os  nossos  trabalhos  aqui.  Saúdo  os

telespectadores da TV Assembleia, que nos assistem em todo o Estado de Minas

Gerais.

Esta  homenagem  ao centenário  da  Primeira  Igreja  Batista  de  Belo  Horizonte  é

extensiva a todos os seus membros, que, ao longo destes anos, vêm não apenas

exercendo  sua  fé,  mas  também  contribuindo  fortemente  no  desenvolvimento  de

nosso Estado, como relevante exemplo de responsabilidade social. Tão ligada, ainda

hoje, aos campos da educação e do voluntariado, a Igreja Batista representa, em sua

origem, a busca da liberdade tanto religiosa quanto de consciência, expressa em sua

opção pelo batismo consciente de seus afiliados, tantos aqui mencionados, citados

pelo Pastor Jackson. O nosso companheiro Deputado João Leite está firme na fé

porque  foi  bem  batizado.  Acho  até  que  foi  mais  que  isso:  além  de  batizado,  foi

crismado lá também, porque a crisma marca.

Perseguido pelo Rei James da Inglaterra, o advogado e estudioso da Bíblia Thomas

Helwys,  retornando  de  um  exílio  na  Holanda,  fundou  em  1612,  com  outros  três

cidadãos britânicos – o que nos comprova que ninguém faz nada sozinho -, a primeira

igreja organizada com essa denominação.  Constantemente perseguidos,  foram os

batistas constrangidos frequentemente a emigrar, encontrando um abrigo importante

nas colônias britânicas da América, em especial no Sul dos Estados Unidos.

A  guerra  civil  americana  trouxe  para  o  interior  paulista  milhares  de  sulistas

americanos,  que  organizaram  em  1871  a  primeira  igreja  batista  em  território

brasileiro.  Quando  a  liberdade  religiosa  foi  estabelecida  pela  Constituição

republicana, em 1889, foi iniciada em Juiz de Fora a obra batista em Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, ela chegaria no dia 31/3/1912, estabelecendo-se na Rua Guarani,

nas proximidades da atual  Rodoviária,  como disse o Deputado Vanderlei Miranda,

embora ele não tenha ainda 100 anos.

Na década de 40, configurando um autêntico exemplar da “art déco”, hoje tombado

pelo  patrimônio  histórico  de  Belo  Horizonte,  foi  erigido  o  templo  da  Praça  Raul
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Soares, junto ao marco zero da cidade. Ainda em 1918 foi aberto o Colégio Batista

Mineiro,  tão  importante  e  tradicional  que  deu  nome ao bairro  onde  está  situado.

Nessa trajetória de 100 anos, continua a Igreja sendo, antes de tudo, um lugar de

acolhimento a todos que precisam de amor, de ajuda e de esperança.

Neste momento do centenário, a Igreja tem envolvido a comunidade que a recebeu

com  gestos  de  intenso  carinho.  É  assim  com  a  doação  de  árvores  ao  Parque

Municipal, para substituir as que estão perecendo. Os idosos do Condomínio JK são

também foco de sua atenção, além dos moradores de rua. Temos conhecimento do

trabalho que vocês desenvolvem em todos os sentidos, ou seja, espiritual e material.

É um trabalho importante porque o ser humano é complexo.

É bom citar que, principalmente à noite, esse trabalho é feito. Vocês dão amparo,

dão ajuda e dão orientação àqueles que ficam jogados na praça. Também foi citado o

Projeto  Pitangaporã,  para  as  mães  de  crianças  deficientes,  com  problemas,  que

vocês também amparam.

Com suas constantes obras voltadas para  as  áreas da educação e  do amparo

social  à  população  carente,  vêm  sendo  os  batistas  uma  presença  de  grande

importância para a vida de Minas Gerais.

Temos, portanto, uma infinidade de motivos para comemorar este centenário, pois

nosso  Estado  não  pode  prescindir  da  grande  generosidade  dos  Pastores,  dos

missionários  e  de  toda  a  comunidade  filiada  a  todas  as  igrejas,  mas,  hoje,

especificamente, à Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência manifesta a

todos os agradecimentos pela honrosa presença e encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 27, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição de

27/3/2012). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2012
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Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel, Anselmo José Domingos, Célio Moreira e Duarte Bechir

(substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Fred Costa e Carlos Henrique. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,

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

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

destina a debater a situação das obras de recuperação do túnel que permite o retorno

para motoristas na BR- 356, sentido Belo Horizonte - Nova Lima, e da respectiva

passarela; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Teresa Monteiro de Castro

Lisboa, Diretora de Planejamento da Infraestrutura Rodoviária representando Carlos

Melles, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; Maria Goretti de Sena,

Editora  do  Jornal  do  Belvedere  e  Condomínios  de  Nova  Lima;  Lusimar  Ferreira

Lisboa, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Lúcia; Ignez Pereira

Martins, Diretora do Instituto da Criança; Eneida Magalhães de Lima, Superintendente

Operacional de Belo Horizonte - SPBH -; e os Srs. Márcio de Castro Brant Moraes,

Gerente da Divisão de Expansão de Obras Especiais, representando Ricardo Augusto

Simões Campos, Diretor-Presidente da Copasa, Alexandre de Oliveira, Supervisor da

Unidade Local do Dnit em Contagem, representando Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente  do  Dnit  -  6º  Unidade de Infraestrutura  Terrestre,  Vereador  Fábio

Caldeira, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Ricardo Michel Jeha, Presidente

da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, Luiz Carlos Sternick, Gerente de

Marketing, Márcio Antônio Fontes, Gerente de Operação do Condomínio Ponteio Lar

Shopping, representando Lucie Boulanger, Gerente-Geral do Ponteio Lar Shopping, e

Gegê  Angelino,  Presidente  dos  Moradores  do  Bairro  Santo  Antônio,  que  são

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

Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 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

31 e 2.736/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.483 e 2.484/2012, este

com a Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão,

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública,  no  Município  de

Uberlândia,  para  debater  a  instalação,  a  operação e  a 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; Rosângela Reis, em que solicita seja realizada visita desta Comissão

"ao canteiro de obras" para a implantação e pavimentação da Rodovia que liga o

Município de Marliéria ao Parque Estadual do Rio Doce, a fim de apurar possíveis

irregularidades  nas  obras;  Carlos  Henrique,  em  que  solicita  seja  agendada  uma

reunião desta Comissão com o Ministro dos Transportes para debater sobre as obras

de recuperação das rodovias BR-381 e BR-040. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente – Gustavo Valadares – Célio Moreira.

ATA DA 2ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CIPE SÃO FRANCISCO –, EM

14/3/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Antônio Carlos  Arantes e Tiago Ulisses,  membros da supracitada Comissão.  Está
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presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental,

o Coordenador, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Coordenação informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia,

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Adelmo

Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública destinada à

discussão do projeto Cidadania Ribeirinha,  que está sendo desenvolvido  por  esta

Casa, e do Projeto de Lei nº 2.727/2011, do Governador do Estado, que institui  a

Bolsa São Francisco com o objetivo de incentivar e propagar tecnologias sociais junto

às  comunidades  ribeirinhas  do  Rio  São  Francisco,  e  em  que  solicita  sejam

encaminhadas cópias do mencionado projeto aos convidados;  do Deputado Paulo

Guedes  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  em  Municípios  de  todos  os

Estados  que compõem a Cipe  São Francisco,  com a  finalidade de se  discutirem

temas relevantes para o desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio São Francisco.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2012.

Paulo Guedes, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.990/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente

sobre o segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26/12/75.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação concedido ao segmento econômico frigorífico foi

comunicado  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  100/2011,

publicada no “Diário  do Legislativo”  em 25/8/2011,  que encaminhou exposição de

motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, justificando a

adoção  de  medidas  de  proteção do setor  contra  benefícios  fiscais  irregularmente

concedidos pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

Por meio dos Decretos nºs 54.643, de 5/8/2009, e 54.897, de 9/10/2009, o Estado

de São Paulo concedeu isenção na saída interna de carne e produtos comestíveis

resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e

suíno,  e  crédito  presumido  de  7%  na  saída  interestadual  de  carne  e  produtos

comestíveis resultantes do abate de aves. No Estado do Paraná, o Decreto nº 1.980,

de 21/12/2007, concedeu crédito presumido de 7% nas saídas de carne e produtos

comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves,  leporídeos  e  gado  bovino,  bufalino,

caprino,  ovino  ou  suíno  e  seus  industrializados,  promovidas  por  estabelecimento

abatedor  que  efetue  ou  encomende  o  abate  naquele  Estado,  ou  que  realize  a

desossa  de  carne  recebida  de  outros  estabelecimentos  em  operação  interna  ou

interestadual.

De  acordo  com  a  exposição  de  motivos  da  SEF,  o  objetivo  primordial  dessas

medidas é favorecer a industrialização da carne naqueles Estados em detrimento dos

demais, concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto, o que,

além  de  vedado  pela  Constituição  Federal,  prejudica  os  produtores  rurais  e  as

indústrias de carne de Minas Gerais e desestimula a instalação de novas indústrias

em  nosso  território,  comprometendo  o  desenvolvimento  do  Estado.  Segundo  a

exposição, a política de incentivos adotada pelas referidas unidades da Federação

permite que o contribuinte reduza o preço das mercadorias por ele produzidas e deixe

de desembolsar recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital

de  giro  e  em  novos  investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua
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competitividade e na livre concorrência em relação aos estabelecimentos industriais

mineiros.  Em  razão  da  perda  de  competitividade  resultante  dessas  medidas,  as

indústrias mineiras vêm sofrendo perda da participação relativa das suas vendas para

os  Estados  vizinhos e,  para  minimizar  os  danos,  têm adotado como estratégia  a

prática de elevados descontos na comercialização de seus produtos, o que diminui o

seu valor agregado, prejudicando tanto os contribuintes quanto o Estado de Minas

Gerais.

Os benefícios  fiscais  paulistas  e paranaenses,  salienta  a exposição de motivos,

afrontam  o  disposto  no  art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da

República e na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos

sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso,

constituem  ofensa  ao  princípio  da  não  discriminação  tributária  em  razão  da

procedência ou do destino da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da

Carta Magna.

A exposição  de  motivos  defendeu  a  rápida  reação  do  governo  estadual  para

neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da competição desleal,  bem

como a  alteração  da  legislação  mineira  para  o  desenvolvimento  de  uma  política

setorial  de  incentivo  e  de  fortalecimento  do  mercado  interno.  Nesse  sentido,  foi

editado o Decreto nº 45.515, de 15/12/2010, que altera o Regulamento do ICMS, a

fim  de  determinar  que  a  redução  da  base  de  cálculo,  que  resulta  numa  carga

tributária equivalente a 7%, nas operações com produtos comestíveis resultantes do

abate de gado bovino, suíno, bufalino, caprino ou ovino, de aves e de peixes, em

estado natural, resfriados ou congelados, e de carne bovina, suína, bufalina, caprina

ou ovina, salgada ou seca, alcance somente as mercadorias produzidas no Estado. O

objetivo, conforme a exposição de motivos, é incentivar a industrialização de produtos

alimentícios resultantes do abate no Estado, permitindo que o produtor mineiro possa

concorrer  em condições de  igualdade no mercado consumidor  interno.  O referido

decreto, segundo a exposição, não estabelece tributação maior para os produtores de

outros  Estados,  apenas  impede  que  os  benefícios  gozados  por  eles  tenham

repercussão em nosso Estado.

Cumpre  observar  que  o  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder
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Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa,  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Tendo em vista a necessidade de restabelecimento  da competitividade do setor

frigorífico do Estado, somos favoráveis à referida medida de proteção da economia

mineira. Com o intuito de adequar o texto da proposição para vinculá-la à Mensagem

do  Governador  que  encaminhou  a  exposição  de  motivos,  na  qual  o  alcance  da

resolução é identificado de forma mais abrangente, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.990/2012, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 100/2011.
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Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.991/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor do

comércio atacadista e varejista, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  do  comércio  atacadista  e

varejista  foi  comunicado  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº

99/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  25/8/2011,  que  encaminhou

exposição de motivos elaborada pela  Secretaria  de Estado de Fazenda –  SEF –

justificando  a  adoção  de  medidas  de  proteção  do  setor  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos pelos Estados de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de

Janeiro e do Espírito Santo.

Por meio da Lei nº 13.992, de 15/2/2007, o Estado de Santa Catarina concedeu

diferimento do pagamento do ICMS incidente na entrada de mercadorias importadas

para  comercialização  e  regime  especial  de  recolhimento  do  imposto  nas  saídas

dessas mercadorias, mediante a utilização de crédito presumido. No Estado de São

Paulo, o Decreto nº 51.624, de 28/2/2007, concedeu tratamento fiscal diferenciado às

empresas  de  indústria  de  informática,  operacionalizado  mediante,  entre  outros

benefícios, crédito presumido incidente sobre o saldo devedor do ICMS. No Estado

do Rio de Janeiro, o Decreto nº 42.649, de 5/10/2010, e o Decreto nº 42.771, de

29/12/2010, concederam benefício fiscal para estabelecimento industrial ou comercial

na forma de crédito presumido do ICMS. Já o Estado do Espírito Santo, por meio do

Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002, com redação dada pelo Decreto nº 2.310-R, de
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27/7/2009, concedeu redução de base de cálculo e concessão de crédito presumido

do imposto.

Segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelas referidas

unidades da Federação permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos

com o recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como capital  de  giro  e  em novos

investimentos,  o  que  se  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos comerciais mineiros. Em razão dessa

perda  de  competitividade,  esses  estabelecimentos  vêm  sofrendo  perda  da

participação relativa das suas vendas para os Estados vizinhos e, para minimizar os

danos,  têm adotado a prática de elevados descontos na comercialização de seus

produtos, o que diminui o seu valor agregado, prejudicando tanto os contribuintes

quanto o Estado de Minas Gerais. A exposição de motivos defendeu a concessão do

regime especial  para os estabelecimentos comprovadamente prejudicados em sua

competitividade ou impedidos  de  se instalarem em Minas Gerais,  como forma de

neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da competição desleal, como a

realização de prejuízos, a redução da produção, a diminuição da demanda por mão

de obra e a demissão de empregados pelas empresas do setor.

Os referidos benefícios, salienta a exposição de motivos, afrontam o disposto no

art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. Além disso, é apontada a ofensa

ao princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino

da mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Cumpre  observar  que  o  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder

Executivo a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso

outra unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal

não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de
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resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa,  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Tendo em vista os argumentos acima referidos, mantemos o nosso entendimento,

emitido no exame da Mensagem do Governador nº 99/2011, sobre a necessidade de

proteger  a economia do Estado e,  em especial,  o comércio atacadista e varejista

mineiro. Para adequar o texto da proposição, com o intuito de vinculá-la à Mensagem

do  Governador  que  encaminhou  a  exposição  de  motivos,  na  qual  o  alcance  da

resolução é identificado de forma mais abrangente, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

2.991/2012, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Ratifica  medida  de proteção  à  economia  do  Estado incidente  sobre  o  setor  do

comércio atacadista e varejista, nos termos do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 99/2011.

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

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

Gustavo Perrella, relator.



1472
____________________________________________________________________________



1473
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/3/2012

Às 10h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Elismar  Prado  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  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 256/2011, na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Marques Abreu, em virtude

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

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

Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº 2.624/2012. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Doutor

Wilson Batista,  Elismar  Prado  e  Marques  Abreu,  em que solicitam seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  alternativas  para  a  recuperação  e

manutenção da Associação Mineira de Paraplégicos – AMP. Aprovado Relatório de

Visita à Associação Mineira de Paraplégicos – AMP –, realizada pela Comissão no dia

29/2/2012. 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, 21 de março de 2012.
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Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Local visitado: Associação Mineira de Paraplégicos – AMP

Apresentação

A requerimento dos Deputados Doutor Wilson Batista, Marques Abreu e Sargento

Rodrigues, esta Comissão visitou a Associação Mineira de Paraplégicos – AMP – em

29/2/2012,  localizada  nesta  Capital,  com  o  objetivo  de  conhecer  os  trabalhos  lá

desenvolvidos.

Participaram da visita os Deputados Doutor Wilson Batista e Marques Abreu, que

foram acompanhados pelo Vereador Leonardo Mattos, ex-Presidente da AMP, e por

Rosana  Bastos,  Diretora  de  Desenvolvimento  do  Paradesporto  da  Secretaria  de

Estado de Esporte e Juventude – SEEJ.

Relato

A Associação Mineira de Paraplégicos – AMP –, fundada em 20/9/1979, tem sua

história  pautada  na  luta  pela  conquista  e  garantia  de  direitos  de  pessoas  com

deficiência  e pela organização para  o exercício da plena cidadania.  A associação

contribuiu  para  a  conquista,  entre  outros  benefícios,  do  passe  livre,  de  oficinas

profissionalizantes e da reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com

deficiência. Manteve programas de formação política, de capacitação de mão de obra

e  encaminhamento  ao  mercado  de  trabalho,  de  assistência  social,  de  estudos

técnicos e científicos e de desenvolvimento esportivo.

Embora sua trajetória tenha proporcionado inegável melhoria da qualidade de vida

das  pessoas  com  deficiência,  atualmente  a  AMP  está  quase  abandonada.  Os

recursos financeiros que mantêm, precariamente, a entidade, são constituídos pela

doação  de  dois  reais  mensais  de  cada  um  dos  seus  600  frequentadores.  As

instalações da associação, em um espaço de aproximadamente quatro mil  metros

quadrados, doado pela Prefeitura de Belo Horizonte, estão deterioradas: a piscina

está quebrada e suja, portanto, inutilizada; a quadra esportiva precisa de pintura e de

reparos. A entidade está há mais de oito anos sem diretoria constituída. Além disso,

deve  R$100.000,00  à  Companhia  de  Águas  do  Estado  –  Copasa  –,  e  os



1475
____________________________________________________________________________

frequentadores utilizam água de um poço artesiano para a limpeza do local. Para o

consumo, a água é doada por uma igreja vizinha ao prédio.

Apesar  de  todas  as  dificuldades,  a  AMP  mantém  dois  times  de  basquete

paraolímpico – um feminino e um masculino –, e alguns atletas individuais em outras

modalidades esportivas. O esporte sempre foi um grande aliado na inclusão social

das pessoas com deficiência. No passado, vários atletas da associação participaram

de competições paraolímpicas, e seis deles participaram das Olímpiadas de Atlanta

em 1996.

O Vereador Leonardo Mattos, que já foi Presidente da AMP, acredita que o espaço

deve ser mais bem aproveitado, com oferta de cursos, de outros esportes e aberto

também a pessoas com outros tipos de deficiência. Para ele, a instituição pode se

transformar em um centro de treinamento e de capacitação de atletas paraolímpicos

e, ainda, de convivência e de organização das pessoas com deficiência. Mas, para

isso, é necessária uma nova gestão, por meio de um Conselho Administrativo, que

atraia  investimentos  de  organizações  privadas,  em  parceria  com  o  Estado  ou  o

Município.

Rosana  Bastos,  Diretora  de  Desenvolvimento  do  Paradesporto  da  Secretaria

Estadual de Esporte e Juventude – SEEJ – e também ex-Presidente da entidade,

reforçou as  palavras  do  Vereador  e  destacou a  importância  da  associação  como

espaço de luta e de mobilização política das pessoas com deficiência.

Conclusão

A Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  constatou  a

situação de abandono da associação e a necessidade de revitalizá-la. Diante do que

foi observado, a primeira providência da Comissão será realizar audiência pública

com  a  finalidade  de  buscar  alternativas  para  a  recuperação  e  manutenção  da

Associação Mineira de Paraplégicos – AMP.

Sala das Comissões, 14 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Elismar Prado.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os
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Deputados Sebastião Costa, André Quintão, Glaycon Franco, Luiz Henrique e Bosco,

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,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  2.938,  2.939,  2.943 e  2.948/2012 (Deputado André  Quintão);

2.940 e 2.852/2012 (Deputado Bruno Siqueira, o último em virtude de redistribuição);

2.936, 2.944 e 2.946/2012 (Deputado Luiz Henrique); 2.937 e 2.942/2012 (Deputada

Rosângela Reis); 2.945/2012 (Deputado Sebastião Costa); e 2.941, 2.947, 2.778 e

2.849/2012 (Deputado Glaycon Franco, os dois últimos em virtude de redistribuição).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do Projeto de Lei Complementar nº 23/2012, vem à mesa a Proposta de

Emenda nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues. Submetido a votação, é aprovado o

parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

referido projeto de lei complementar na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Sebastião  Costa).  Submetida  a  votação,  é  rejeitada  a  proposta  de  emenda.  São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

– o Projeto de Lei Complementar nº 10/2011 (relator: Deputado André Quintão); e à

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e ao Departamento

de  Trânsito  de  Minas  Gerais  o  Projeto  de  Lei  nº  1.824/2011  (relatora:  Deputada

Rosângela Reis). O Projeto de Lei nº 681/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a

requerimento do Deputado André Quintão aprovado pela Comissão.  Os pareceres

sobre os Projetos de Lei nºs 799, 831, 1.325 e 1.516/2011, no 1º turno, deixam de ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos

respectivos relatores, os dois primeiros, Deputado André Quintão, e os dois últimos,

Deputado Luiz Henrique. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.233 e 1.243/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Registra-se a presença do Deputado Bruno Siqueira. Retira-se da

reunião o Deputado Bosco. Após discussão e votação, é aprovado o parecer  que

conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.440/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  2.478/2011,  no  1º  turno,  deixa  de ser  apreciado em virtude de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião

Costa. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de

Lei nº 2.490/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à Seplag o Projeto de Lei nº

2.862/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição); e ao

Departamento de Estradas de Rodagem e ao Prefeito  Municipal de Guaranésia o

Projeto de Lei nº 2.869/2012 (relator:  Deputado André Quintão). Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

2.525  e  2.627/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  e  2.832/2012  (relator:

Deputado Luiz Henrique), todos na forma do Substitutivo nº 1. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 56/2011 e

2.894/2012  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  147/2011,  2.845/2012  (relator:

Deputado Luiz Henrique);  282/2011, 2.880, 2.843, 2.860, 2.872, 2.885, 2.891/2012

(relator:  Deputado Bruno Siqueira,  os  cinco  últimos em virtude de  redistribuição);

2.582/2011, 2.857, 2.864 e 2.899/2012 (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 2.722/2011, 2.778, 2.849, 2.863 e 2.871/2012; e à Secretaria de

Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 2.852/2012. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira  –  André  Quintão  –  Gustavo

Valadares – Rosângela Reis – Glaycon Franco – Luiz Henrique.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/3/2012

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite,  Fabiano Tolentino e André Quintão,  membros da supracitada

Comissão.  Está presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a

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

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

apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.809/2012, em turno único,

para a qual designou como relator o Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.495 e 2.607/2011, que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  2.694/2012.  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  Deputado  Carlin  Moura  em  que

solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com a finalidade de receber

a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais e os atletas mineiros, entre os

beneficiários do Bolsa Atleta, que disputarão o Mundial no Egito entre os dias 4 e 8 de

abril.  São  recebidos  os  seguintes  requerimentos  para  apreciação  posterior  dos

Deputados: Rogério Correia em que pede seja solicitado ao Governo do Estado cópia

do contrato de parceria público-privada referente ao complexo Mineirão/Mineirinho e

estádio  Independência;  Zé  Maia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública
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desta Comissão, em conjunto com as Comissões de Cultura, de Segurança Pública,

de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei nº 158/2011. Foi aprovado

relatório de visita realizada no dia 12/03/2012 ao Centro Esportivo de Treinamento da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

Marques Abreu, Presidente - André Quintão.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Centro Esportivo de Treinamento da Universidade Federal de Minas

Gerais - Câmpus de Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Fabiano Tolentino, Gustavo

Perrella,  Marques  Abreu e  Tadeu Martins  Leite,  a  Comissão de  Esporte,  Lazer  e

Juventude  visitou  no  dia  12/3/2012  o  Centro  Esportivo  de  Treinamento  da

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, atualmente em construção, com o

objetivo de conhecer a infraestrutura e as atividades que serão desenvolvidas nesse

local.

Participou  da  visita  o  Deputado  Marques  Abreu,  Presidente  da  Comissão,  e  a

acompanharam o  Sr.  Rogério Romero,  Subsecretário  da Secretaria  de Estado de

Esportes e da Juventude – Seej –; Adair Vidal, Chefe de Gabinete da Seej; Emerson

Garcia,  Diretor  do  Departamento  de  Educação  Física  da  UFMG;  e  Leszek

Szmuchrowski, Diretor do Centro Esportivo de Treinamento da UFMG.

Relato

Inicialmente, as autoridades se dirigiram à Reitoria da UFMG, onde foram recebidos

pela Vice-Reitora, Prof. Rocksane de Carvalho Norton.

Durante a visita ao Centro Esportivo de Treinamento, o Presidente da Comissão foi

informado de que o objetivo do espaço é a preparação de atletas de alto nível, a
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formação de recursos humanos, a pesquisa e o ensino. Dessa forma, o centro será

um  lugar  para  que  estudantes  dos  cursos  da  área  de  saúde  da  UFMG,  como

fisioterapia, nutrição e enfermagem, possam se habilitar para trabalhar com atletas.

A construção do Centro é fruto de uma parceria entre do governo do Estado e a

Universidade, com a colaboração da Federação Mineira de Atletismo, e está orçada

em  R$65.000.000,00.  O  Executivo  mineiro  já  repassou  R$20.000.000,00  para  a

realização da obra e em 2012 repassará mais R$10.000.000,00. Após o término da

construção, o complexo será gerenciado por um conselho, sob a direção executiva do

Prof. Leszer. Representantes do Ministério do Esporte estão sendo aguardados para

uma visita  ao  local  e  para  a formalização,  por  meio de  convênio,  do  repasse de

recursos para a aquisição de materiais esportivos.

A obra está dividida em três etapas. A primeira é a construção da pista de atletismo,

atualmente  em  fase  de  acabamento,  com  previsão  de  inauguração  até  junho;  a

segunda  etapa,  já  em  andamento,  inclui  construção  de  espaço  para  prática  de

esportes aquáticos, de centro médico e de vestiários e de espaço para nutrição; na

terceira etapa, será construído um pavilhão com ginásio para prática de esportes de

quadra.

A pista de atletismo atenderá as exigências das instituições internacionais, o que

permitirá  a  oficialização  das  marcas  que  porventura  venham  a  ser  alcançadas,

inclusive de recordes mundiais. A pista, de 400 metros de comprimento e oito balizas,

será  coberta  com produto sintético emborrachado fabricado pela  empresa italiana

Mondo e aplicado na pista de atletismo para as Olimpíadas de 2012, em Londres.

No  tocante  às  atividades  aquáticas,  haverá  no  complexo  quatro  piscinas,  que

permitirão a prática da natação, de polo aquático e de nado sincronizado. Haverá

ainda duas banheiras de hidromassagem para os atletas.

Em  relação  ao  espaço  do  ginásio  coberto,  serão  construídas  duas  quadras

multifuncionais que permitirão a prática de várias atividades, inclusive o judô e a luta

livre.

Conclusão

O  Presidente  da  Comissão  elogiou  o  Centro  Esportivo  de  Treinamento,

considerando-o um projeto de "excelência esportiva" que, segundo ele, representará
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crescimento para o esporte em todo o Estado. No entanto, destacou a necessidade

de se construir alojamento para hospedar atletas provenientes do interior de Minas

Gerais e de outros Estados durante os treinamentos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Fabiano Tolentino.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 61/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  205/2012,  publicada  em  22/3/2012  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, ”b”, da Constituição do Estado, a indicação da Sra. Yeda Prates Bernis

para compor a Câmara de Ensino Médio do Conselho Estadual de Educação.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Pelo  “curriculum  vitae”  apresentado  pela  candidata,  constata-se  sua  grande

erudição  e  diversificada  formação,  comprovando,  portanto,  capacidade  para

desempenhar  com  eficiência  as  elevadas  competências  atribuídas  ao  cargo  de

Conselheira.

Ouvida  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  a  indicada  demonstrou  amplo

conhecimento  para  exercer  a  função  de  membro  da  Câmara  de  Ensino  Médio,

respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas, o

que nos leva a considerar acertada a indicação de seu nome.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  da  Sra.  Yeda  Prates

Bernis para o Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente e relator – Bosco - Luiz Carlos Miranda.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.509/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada,  com

sede no Município de Araxá.

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 2.509/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Alvorada, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos direitos e

interesses dos moradores dessa comunidade.

Na consecução de sua finalidade, a instituição reivindica melhoramentos no bairro,

como pavimentação asfáltica, sinalização de trânsito, implantação de redes de água,

esgoto  e  telefonia;  difunde  o  respeito  pela  ecologia  e  a  conservação  do  meio

ambiente; incentiva o recolhimento do lixo nos locais acertados e sua reciclagem;

realiza campanhas de respeito ao silêncio; fomenta o trabalho de mutirão; promove a

união e a solidariedade entre seus associados e organiza eventos sociais, esportivos

e culturais.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação de Moradores

do Bairro Alvorada,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.509/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.797/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no Município de

Monte Azul.

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 2.797/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o crescimento econômico e

social da comunidade onde atua.

Com esse propósito, a instituição incentiva o desenvolvimento rural sustentável e a

agricultura familiar; promove projetos assistenciais de combate à fome e à pobreza

para minorar os efeitos da natureza e da seca; fomenta o aumento da renda das

famílias locais; defende a proteção à saúde da família, da maternidade, da infância,

da adolescência e da velhice; cuida da habilitação e da reabilitação de pessoas com

deficiência;  promove  a  cultura,  a  educação,  o  esporte  e  o  lazer;  orienta  sobre  a

preservação do meio ambiente; presta assistência social.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pela Associação Comunitária de

Barreirinho, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.797/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.803/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar – Asol-art –, com sede no

Município de Ipatinga.

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 2.803/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Somos Operários do Lar – Asol-art  –,  com sede no Município de Ipatinga, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a melhoria da

qualidade de vida do ser humano.

Com esse propósito,  a  instituição estimula  a  organização de grupos culturais  e

ecológicos, entre outros; promove ações para esclarecer sobre questões culturais e

ecológicas, como a importância da utilização de material reciclável; valoriza o trabalho

de pessoas fora do mercado formal, como donas de casa, autônomos e pessoas com

deficiência; realiza oficinas, cursos, palestras e seminários; busca alternativas para a

geração de renda; organiza eventos para divulgar seu trabalho e proporcionar lazer a

crianças e adolescentes; luta pela proteção de crianças e adolescentes moradores de

áreas  conturbadas  e  colabora  com  os  trabalhos  da  defesa  civil  sempre  que

necessário.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Somos Operários do

Lar, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.803/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.804/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Creche Comunitária Santa Terezinha, com sede no Município de

Timóteo.

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  2.804/2012 pretende declarar  de utilidade pública a Creche

Comunitária Santa Terezinha, com sede no Município de Timóteo, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como escopo acolher  crianças  de  4

meses a 6 anos, filhas dos moradores dos Bairros Alegre, Santa Terezinha, Limoeiro,

Macuco e Nova Esperança.

Com esse propósito, a instituição mantém um ambiente acolhedor e afetivo, onde

cuida do aprimoramento social, cultural e moral de seus atendidos; estende o trabalho

educacional, de formação e higiene, à família das crianças e presta assistência social

aos mais necessitados.

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.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Creche  Comunitária  Santa

Terezinha,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe outorgar  o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.804/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Pompílio Canavez , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.817/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro – AMBC –, com

sede no Município de Mesquita.

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 2.817/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Cruzeiro – AMBC –, com sede no Município de Mesquita,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  filantrópico,

assistencial, promocional, recreativo e educacional, que tem como objetivo a defesa

dos interesses dos moradores dessa comunidade.

A instituição tem como missão integrar e organizar a sociedade para a criação de

uma rede que trabalhe em prol  do desenvolvimento solidário,  resultando em uma

nova consciência que proporcione uma vida digna para todo indivíduo.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Moradores do

Bairro  Cruzeiro,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.817/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Pompílio Canavez, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.825/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa da Criança de Delfinópolis, com sede no Município de

Delfinópolis.

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 2.825/2012 pretende declarar de utilidade pública a Casa da

Criança de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o atendimento a crianças

de seis a quinze anos em situação de risco ou vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  presta  assistência  social  a  seus  atendidos,

visando  ao  seu  desenvolvimento  físico,  afetivo,  cognitivo  e  social;  desenvolve

atividades nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, possibilitando o

acesso aos bens socioculturais e artísticos; promove estudos e pesquisas.

Tendo  em  vista  o  trabalho  humanitário  realizado  pela  Casa  da  Criança  de

Delfinópolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.825/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.842/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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



1488
____________________________________________________________________________

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Barreiro III Ponte, com sede no Município de Porteirinha.

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 2.842/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais de Barreiro III Ponte, com sede no Município de

Porteirinha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

contribuir para o desenvolvimento sustentável dessa localidade e promover o bem-

estar social de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição organiza a produção e cria mecanismos para a

comercialização  dos  bens  gerados  pela  agricultura  familiar;  implanta  projetos

comunitários para a geração de emprego e renda; difunde a utilização de tecnologias

alternativas  adaptadas  às  condições  locais;  realiza  capacitação  técnica;  oferece

orientação  técnica  e  jurídica,  além  de  qualificação  e  treinamento  profissional;

incentiva  a  aquisição  conjunta  de  bens  de  consumo  doméstico,  insumos  e

equipamentos necessários à produção; defende a proteção da saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; orienta sobre a preservação do meio ambiente

e  dos  recursos  naturais;  combate  a  fome  e  a  pobreza;  e  desenvolve  atividades

voltadas para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Pequenos

Produtores Rurais  de Barreiro llI  Ponte, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.842/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Romel Anízio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.854/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra, com

sede no Município de Piumhi.

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 2.854/2012 pretende declarar de utilidade pública a Casa dos

Velhinhos Grijalva Alves Terra, com sede no Município de Piumhi, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência

social e a promoção do ser humano.

Como obra  unida  à  Sociedade  de São  Vicente  de  Paulo,  a  instituição mantém

estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência

material, moral, intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à

preservação de sua saúde física e mental.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Casa  dos

Velhinhos Grijalva Alves Terra, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.854/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.861/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública o Conselho Central de Formiga da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Formiga.

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 2.861/2012 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Formiga,  pessoa jurídica de direito privado,  sem fins lucrativos, que tem como

escopo a prática da caridade e da assistência social.

Com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas menos favorecidas,

a  instituição  realiza  ações  beneficentes,  culturais,  promocionais  e  de  assistência

social na área territorial que compreende os Municípios de Formiga, Pains e Córrego

Fundo.

Dessa  maneira,  pratica  a  filantropia,  assistindo  os  habitantes  mais  carentes  da

região por meio de seus conselhos particulares, conferências vicentinas, obras unidas

e especiais.

Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pelo Conselho Central de Formiga

da Sociedade de São Vicente de Paulo, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.861/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do
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Bairro Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

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 2.870/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Inconfidentes, com sede no Município

de São Gonçalo do Sapucaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem por escopo a defesa dos direitos e interesses da comunidade e adjacências.

Com  esse  propósito,  a  instituição  reivindica  perante  os  poderes  públicos  as

melhorias  necessárias  ao  Bairro  Inconfidentes;  busca  o  desenvolvimento  social,

econômico e cultural de seus moradores; promove a união de todos, fortalecendo o

espírito comunitário.

Tendo em vista o importante 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° 2.870/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.989/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de

couros, peles e assemelhados, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinado com o art. 103 do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  regime  especial  de  tributação  concedido  à  indústria  de  couros,  peles  e

assemelhados foi comunicado pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº

101/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  25/8/2011,  que  encaminhou

exposição de motivos,  elaborada pela  Secretaria  de Estado de Fazenda -  SEF -,

justificando  a  adoção  de  medidas  de  proteção  do  setor  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a  exposição de motivos,  a  política de  incentivos  adotada  pelo  Rio  de

Janeiro, por meio da Lei nº 4.531, de 31/3/2005, para os estabelecimentos industriais

dos setores de couros, peles e assemelhados, calçados, malas, bolsas e artefatos

afins cuja sede esteja localizada naquele Estado permite que o contribuinte deixe de

desembolsar recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital de

giro e em novos investimentos, o que se reflete diretamente na sua competitividade e

na livre concorrência em relação aos estabelecimentos comerciais estabelecidos em

Minas Gerais. A exposição de motivos defendeu a concessão do regime especial para

as indústrias comprovadamente prejudicadas em sua competitividade ou impedidas

de se instalarem em Minas Gerais, como forma de neutralizar os efeitos econômicos

e sociais negativos da competição desleal, como a realização de prejuízos, a redução

da  produção,  a  diminuição  da  demanda  por  mão  de  obra  e  a  demissão  de

empregados pelas empresas do setor.

Os  benefícios  fiscais  fluminenses,  salienta  a  exposição  de  motivos,  afrontam  o

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Além disso, constituem ofensa ao

princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da

mercadoria, estabelecido pelo disposto no art. 152 da Carta Magna.

Cabe observar que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo

a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de
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motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Mantemos o nosso entendimento, emitido quando da apreciação da mensagem do

Governador do Estado acima referida, sobre a necessidade de restabelecimento da

competitividade  da  indústria  de  couros,  peles  e  assemelhados  e  da  proteção  da

economia  mineira  de  modo  geral.  A fim  de  adequar  o  texto  da  proposição  para

vinculá-la à mensagem do Governador do Estado que encaminhou a exposição de

motivos,  que  identifica  o  alcance  da  resolução  de  forma  mais  abrangente,

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 2.989/2012,

em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre à indústria de

couros, peles e assemelhados, nos termos do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro da indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 101/2011.

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

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.
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Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.993/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente

sobre o segmento econômico-industrial  do leite  e de laticínios e sobre o setor  de

comércio eletrônico e de “telemarketing”, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinado com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

Os regimes especiais de tributação concedidos ao segmento econômico-industrial

do leite e de laticínios e ao setor de comércio eletrônico e de “telemarketing” foram

comunicados  pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  102/2011,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/8/2011,  que  encaminhou  exposição  de

motivos,  elaborada pela  Secretaria  de  Estado de Fazenda -  SEF -,  justificando a

adoção  de  medidas  de  proteção do setor  contra  benefícios  fiscais  irregularmente

concedidos pelos Estados de São Paulo,  de Goiás, do Rio de Janeiro e do Mato

Grosso e pelo Distrito Federal.

Por meio da alteração do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490,

de  30/11/2000,  o  Estado  de  São  Paulo  concedeu  isenção  do  imposto,  redução

significativa da base de cálculo e crédito presumido em operações com leite e seus

derivados. No Estado de Goiás, a Lei nº 13.453, de 16/4/99, instituiu isenção e crédito

outorgado do ICMS em operações com leite e derivados. O Distrito Federal, por meio

do Decreto nº 29.179, de 19/6/2008, passou a aplicar percentuais fixos sobre o valor

das  mercadorias  para  apuração  mensal  por  contribuintes,  conforme  a  atividade,

reduzindo a alíquota do leite e dos laticínios nas operações interna e interestadual. Já

o Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto nº 29.042, de 27/8/2001, alterado

pelo Decreto nº 42.035, de 16/9/2009, concedeu para o estabelecimento industrial
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crédito presumido do valor correspondente ao ICMS incidente nas operações em que

promover a saída de produto industrializado derivado de leite, de forma a anular a

tributação.

Conforme a exposição de motivos, o objetivo primordial dessas medidas é favorecer

a industrialização do leite nessas unidades da Federação em detrimento das demais,

concedendo tratamento diferenciado conforme a origem do produto, o que prejudica

os produtores rurais e as indústrias de laticínios de Minas Gerais e desestimula a

instalação  de  novas  indústrias  em  nosso  território.  Esses  benefícios  à

industrialização,  segundo a  exposição,  induzem os  produtores de leite  mineiros  a

fornecerem o leite cru ou em estado natural para que sejam industrializados naqueles

Estados. Desse modo, as indústrias mineiras sofrem no mercado interno concorrência

desleal  das  mercadorias  produzidas  nos  entes  mencionados  e,  por  outro  lado,

perdem a participação relativa das suas vendas nos Estados vizinhos. Para minimizar

os  danos,  elas  têm  praticado  elevados  descontos  na  comercialização  de  seus

produtos,  o  que,  conforme a  exposição,  prejudica os contribuintes  e o  Estado de

Minas Gerais, já que diminui o valor agregado dos produtos mineiros.

Já os Estados de Goiás e do Mato Grosso adotaram, de acordo com a exposição

de motivos, carga tributária efetiva de 1% nas vendas de mercadorias contratadas

exclusivamente por meio do comércio eletrônico ou do “telemarketing”, destinadas a

consumidor  final,  mediante  a  concessão,  entre  outros  benefícios,  de  crédito

presumido. Esses benefícios fiscais foram concedidos por meio, respectivamente, dos

Ofícios nº 1773/10-GSF, do Secretário de Estado de Fazenda de Goiás, e nº 304/10-

GS/SICME, do Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia de

Mato Grosso. A exposição de motivos alerta para a potencial perda de investimento

relevante no Estado, com consequências para a arrecadação de impostos estaduais

e  municipais  e  para  o  nível  de  empregos  no  Estado,  como  reflexo  imediato  da

instalação de empresa do setor de comércio eletrônico e de “telemarketing” em Goiás

ou Mato Grosso, em virtude do benefício fiscal oferecido por estes.

A exposição de motivos salienta que os benefícios fiscais das referidas unidades da

Federação  contrariam  o  disposto  no  art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da

Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que
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foram concedidos sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz. Além disso, constituem afronta ao princípio da não discriminação tributária

em razão da procedência ou do destino da mercadoria, estabelecido pelo disposto no

art. 152 da Carta Magna.

A reação imediata do governo estadual foi defendida pela exposição de motivos,

como forma de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos causados pela

competição  desleal,  fortalecendo  o  mercado  interno,  mantendo  os  empregos  e  a

arrecadação do ICMS no Estado. Ressalta-se que foi editado o Decreto nº 45.515, de

15/12/2010, que altera o Regulamento do ICMS, a fim de assegurar que a isenção e a

redução  da  base  de  cálculo  que  beneficiam  as  operações  com  leite  alcancem

somente aquele produzido no Estado. No caso do setor de comércio eletrônico e de

telemarketing,  foi  adotada  como  medida  de  proteção  a  concessão  de  crédito

presumido, por meio de Regime Especial de Tributação.

Cabe observar que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo

a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. O art. 225-A da mesma lei estabelece que também devem ser

encaminhadas  a  esta  Casa,  para  ratificação,  as  medidas  referentes  a  crédito

presumido do ICMS, de que tratam os seus arts. 32-A a 32-H, caso o regulamento

preveja a concessão do benefício por meio de regime especial.

Concordamos  com  as  medidas  adotadas  para  o  restabelecimento  da

competitividade do segmento econômico-industrial  do leite e de laticínios e para a

manutenção dos investimentos do setor de comércio eletrônico e de telemarketing no

Estado.  No  entanto,  para  promover  adequações  de  redação,  apresentamos  o
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substitutivo  à  proposição,  a  fim  de  vinculá-la  à  Mensagem  do  Governador  que

encaminhou a exposição de motivos, na qual o alcance da resolução é identificado de

forma mais abrangente.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 2.993/2012,

em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico-industrial do leite e de laticínios e sobre o setor de comércio eletrônico e

de telemarketing, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial do leite e de laticínios e do

setor de comércio eletrônico e de telemarketing, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos por

outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 102/2011.

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

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.035/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira  e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 1.752/2007, a proposição em epígr afe pretende instituir a Política

Estadual de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Regional

da Zona da Mata e dá outras providências.

Foi o projeto distribuído, no presente turno, às Comissões de Constituição e Justiça,

de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo e  de  Fiscalização Financeira  e

Orçamentária.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o
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Projeto de Lei nº 1.465/2011, por apresentar conteúdo semelhante.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  tela  tem  por  objetivo  instituir  a  Política  de  Apoio  ao

Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto  da  Zona  da  Mata,  visando

consolidar  a  região  como  polo  de  desenvolvimento  e  de  negócios,  mediante  o

aproveitamento da infraestrutura aeroportuária.

Para atingir esse objetivo, ele propõe criar centros de movimentação, distribuição e

armazenagem  de  mercadorias;  facilitar  a  realização  dos  transportes  multimodal,

intermodal e de transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de

cargas; incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não poluente

de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado; promover o incremento

das  operações  de  importação  e  exportação  de  mercadorias  e  da  prestação  de

serviços;  incentivar  o  desenvolvimento  ordenado  de  Municípios;  atrair  empresas

seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de turismo para o entorno

do  aeroporto;  criar  incentivos  para  os  setores  hoteleiro  e  de  alimentação;  e,

finalmente, promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.

A título  de  justificação,  o  autor  alega  que  o  projeto  busca  o  incremento  das

atividades do aeroporto da Zona da Mata,  para que ele passe a operar com sua

capacidade total. A medida possibilitaria um aumento de receita tributária e a criação

de  muitos  postos  de  trabalho,  diretos  e  indiretos,  contribuindo  para  amenizar  o

desemprego. Ademais, a sua relação custo-beneficio é baixa, pois os investimentos

públicos serão de pequena monta,  tendo em vista a infraestrutura já existente do

aeroporto  e  da  malha  viária.  Ela  contribui  para  o  sucesso  do  empreendimento,

garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas, bem como o escoamento

da produção.  Para  dar  sustentação às  demandas de serviços,  atrairá  as  grandes

empresas do ramo. Por fim, as medidas são indutoras do incremento dos setores
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hoteleiro  e  de  lazer.  Ademais,  a  medida  encontra  amparo  na  Constituição  da

República, que preza os princípios da redução das desigualdades regionais e sociais

e da busca do pleno emprego.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que cabe ao Poder Legislativo fixar

regras gerais e abstratas que nortearão as atividades do Executivo. Assim, concluiu

favoravelmente  à  proposição,  retirando,  entretanto,  do  texto  as  medidas  que

ultrapassam  essa  competência,  o  que  o  fez  por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. Nesse aspecto, seguimos o entendimento dessa Comissão.

No âmbito de competência da nossa Comissão, qual seja, o disposto no Regimento

Interno, nos termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso XIII, principalmente

nas alíneas “b” – o fomento da produção industrial,  do comércio, do turismo e do

cooperativismo – e “c” – a política econômica, os planos e os programas estaduais,

regionais e setoriais de desenvolvimento integrado do Estado –, entendemos que a

matéria é procedente. De fato, é importante a elaboração de instrumentos visando à

industrialização  e  ao  desenvolvimento,  principalmente  da  mencionada região,  que

apresenta  muita  potencialidade.  Ademais,  acolhemos  e  adicionamos  à  nossa

fundamentação  a  ampla  justificação  apresentada  pelo  autor,  mencionada

anteriormente. A medida se reveste de grande alcance social.

Finalmente, em relação ao projeto anexado, manifestamos, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  do  Regimento  Interno,  idêntico

entendimento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.035/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Tenente  Lúcio,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Vanderlei  Miranda  -

Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.593/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
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De autoria do Deputado João Vítor  Xavier, a proposição em epígrafe estabelece

normas para comprovação de residência no âmbito do Estado.

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em

exame  preliminar,  concluiu  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos

do art. 101, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  comento  estabelece  que  a  declaração  de  próprio  punho  do

interessado  supre  a  exigência  de  comprovante  de  residência  e  determina  que  a

mencionada declaração deverá conter exigência de ciência do interessado de que

informação  falsa  o  sujeitará  às  consequências  jurídicas  pertinentes.  Estabelece,

ainda, que a recusa da declaração como prova de residência sujeitará o infrator às

penalidades  de  advertência  e  multa,  no  valor  de  500  Ufemgs  em  caso  de

reincidência.

Na justificação do projeto, alega o autor que “geralmente, são solicitadas contas de

empresas prestadoras de serviços públicos,  como de luz e água, para comprovar

residência.  Essas  contas,  normalmente,  são  emitidas  em  nome  de  apenas  uma

pessoa da residência, o que acaba dificultando a vida do cidadão que não possui

conta em seu nome”.

As normas jurídicas devem, na medida  do possível,  refletir  a  realidade social  e

trazer  benefícios  para  a  coletividade,  produzindo  impactos  positivos  na  vida  do

cidadão.  De  fato,  muitas  pessoas  deixam  de  adquirir  bens  e  serviços  em

estabelecimentos  comerciais  e  industriais  devido  ao  excesso  de  burocracia  e

formalidades que, em vez de trazerem comodidades e benefícios para o corpo social,

provocam transtornos e reclamações generalizadas. O Direito não pode ficar alheio a

esses fatos, razão pela qual  o legislador,  no exercício de sua função abstrata de

construção  do  sistema  normativo,  deve  buscar  alternativas  para  a  satisfação  do

interesse público, sem, todavia, comprometer a segurança jurídica, que é o objetivo

por excelência do Direito.

A rigor, o projeto em análise enaltece a boa-fé nas relações jurídicas, a qual é um
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princípio geral do Direito, uma vez que a declaração de próprio punho do interessado

prevalece até  que se prove o contrário.  Entretanto,  se as  informações  fornecidas

forem falsas, o cidadão se sujeitará às penalidades previstas na legislação aplicável à

espécie.  Assim,  entendemos  que  a  proposta  tem  o  duplo  mérito  de  proteger  o

cidadão-consumidor na aquisição de produtos, eliminando burocracias e formalismos,

e de valorizar a boa intenção dos indivíduos.

Não é demais ressaltar que as medidas legislativas que impliquem comodidades

aos cidadãos e que visem à proteção efetiva dos consumidores são sempre bem-

vindas,  especialmente  porque  o  art.  5º,  XXXII,  da  Constituição  da  República

determina  explicitamente  que  “o  Estado  garantirá,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do

consumidor”. Afigura-se-nos que, ao assegurar a boa-fé do cidadão nas declarações

de próprio punho perante os estabelecimentos comerciais, o projeto protege, por via

reflexa, o consumidor, visto que ele vale-se deste ato jurídico para comprar produtos

que satisfaçam às suas necessidades.

Dessa forma, entendemos que a proposição é oportuna e conveniente, uma vez

que elimina exigências desnecessárias, e vai ao encontro dos anseios da população.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.593/2011.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Liza Prado, Presidente - Duilio de Castro, relator - Vanderlei Miranda.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.598 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.598/2011, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -

com sede no Município de Lagoa da Prata, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.598/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - de Lagoa da Prata, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - de Lagoa da Prata, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

Correspondência: Mensagem nº 206/2012 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei

nº  2.745/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  10/2012  (encaminhando  a

indicação  do  nome do  Deputado  Bonifácio  Mourão  para  Líder  do  Governo  nesta

Casa), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.022 a 3.032/2012 - Requerimentos nºs 2.755 a

2.790/2012 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de

Segurança Pública (2), de Direitos Humanos, de Saúde, de Assuntos Municipais, de

Educação,  de  Esporte,  de  Transporte,  do  Trabalho,  de  Cultura,  de  Política

Agropecuária,  de  Administração  Pública  e  de  Turismo  e  do  Deputado  Bonifácio

Mourão - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gustavo

Corrêa, Gustavo Valadares, Pompílio Canavez e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial

das Enchentes - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda

à Constituição nº 32/2012 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Ivair  Nogueira -  João Vítor
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Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz  Henrique  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - 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

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, 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:

“MENSAGEM Nº 206/2012*

Belo Horizonte, 22 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei  nº 2.745, de 2011, que cria as

carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria

de Estado de Saúde,  e de Médico Perito,  no  âmbito  da Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13 de janeiro

de 2005, nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro  de  2007,  que  dispõe  sobre  as  autoridades  sanitárias  de  regulação  da

assistência  à  saúde  e  de  auditoria  assistencial  do  SUS  e  institui  prêmio  por

desempenho de metas.
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A  presente  emenda  ajusta  os  valores  da  remuneração  proposta  para  os

Coordenadores Estaduais,  Macrorregionais e Médicos Plantonistas, tendo em vista

que o prazo decorrido entre a elaboração do Projeto de lei pela Secretaria de Estado

de Saúde e  o  seu envio  à  Assembleia  Legislativa  provocou uma defasagem nos

valores inicialmente previstos para pagamento do prêmio por desempenho de metas.

Observou-se no período uma valorização aos profissionais de saúde no País, mercê

de uma elevada demanda por parte da sociedade.

Destaco  que  os  recursos  a  serem  utilizados  para  o  pagamento  das  alterações

previstas nesta emenda serão custeados com recursos federais oriundos do Bloco de

Gestão pela Saúde e condicionados ao cumprimento de metas específicas atribuídas

às autoridades sanitárias, não havendo impacto financeiro ao Tesouro Estadual.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.745, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

Dê-se ao inciso I do art. 33 do Projeto de Lei nº 2.745, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

I - autoridade sanitária em regulação da assistência à saúde:

a)  Coordenadores  Estaduais:  Prêmio  fixo  no  valor  de  R$2.500,00  (dois  mil  e

quinhentos reais);

b)  Coordenadores Macrorregionais:  Prêmio fixo no valor de R$3.375,00 (três mil

trezentos e setenta e cinco reais); e

c) Médico Plantonista: Prêmio fixo de R$2.000,00 (dois mil reais) e prêmio variável

no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.745/2011. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 10/2012

Do  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado,  indicando  o

Deputado Bonifácio Mourão para Líder do Governo. (- Ciente. Publique-se.)
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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 3.022/2012

Declara  de  utilidade pública  o Grupo Escoteiro  Olave  Saint  Clair,  com sede no

Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro Olave Saint Clair,

com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Grupo Escoteiro Olave Saint Clair consiste em

atendimento  assistencial,  educacional  e  promocional  de  crianças  e  adolescentes,

buscando  a  inserção  destes  na  sociedade  civil,  administração  pública,  iniciativa

privada e empresarial. Com esta finalidade planeja e executa programas de proteção

e programas socioeducativos; desenvolve o escotismo na cidade de Betim e região,

sob  a  supervisão  dos  órgãos  do  nível  nacional,  regional  e  distrital;  propicia  a

educação  não  formal  em  sua  localidade,  valorizando  o  equilíbrio  ambiental  e  o

desenvolvimento do propósito do escotismo, junto às crianças e jovens do Brasil, na

forma  estabelecida  pelos  “Princípios,  Organizações  e  Regras”  e  pelo  “Projeto

Educativo” da União dos Escoteiros do Brasil; propicia apoio socioeducativo em meio

aberto,  através  de  atividades  educativas,  com  a  fundação  e  manutenção  de

estabelecimentos especializados em assistência à infância e juventude; desenvolve

atividades  educativas,  através  da  formação  de  grupos,  segundo  interesses  e

necessidades de cada um, envolvendo atividades esportivas, além da discussão de

temas relacionados à realidade vivenciada pelos escoteiros associados; incentiva o

respeito pela pátria; incentiva crianças e adolescentes a desenvolverem o gosto e o

respeito pela natureza; promover a facilitação da assistência médica e odontológica;
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estimula  discussões  e  orientações  sobre  higiene,  drogas,  sexualidade,  doenças

sexualmente  transmissíveis  e  outros  temas  pertinentes  à  realidade  do  público

atendido;  promove  ações  de  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  de  crianças,

adolescentes  e  jovens  portadores  de  necessidades  físicas;  supre  seus  órgãos  e

praticantes dos escotismos de distintivos, materiais e equipamentos necessários e

convenientes à prática do escotismo.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.023/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Distrito  do  Alto

Maranhão - Amodam - , com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito

do Alto Maranhão - Amodam -, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Antônio Júlio

Justificação:  Fundada em 1994,  no Município de Congonhas,  a Associação dos

Moradores do Distrito  do  Alto  Maranhão -  Amodam -  é pessoa jurídica de  direito

privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Diante do importante trabalho que realiza junto à comunidade do Alto Maranhão, a

entidade merece ser declarada de utilidade pública, razão pela qual contamos com a

anuência dos 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 3.024/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto

São Luiz - Ambas -, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

São Luiz e Alto São Luiz - Ambas -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto São Luiz -

Ambas - é uma entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede e

foro na Comarca de Pará de Minas. Em pleno e regular funcionamento há mais de um

ano, a referida Associação tem cumprido suas disposições estatutárias e sociais no

que  concerne  às  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  bem  como

atuado em projetos e ações em benefício dos moradores que representa.

Por atender a todos os requisitos legais para a outorga do título de utilidade pública,

contamos com a anuência dos pares à aprovação deste importante projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.025/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Rio Pardo de Minas - Apae de Rio Pardo de Minas -, com sede no Município de Rio

Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Rio Pardo de Minas - Apae de Rio Pardo de Minas -, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Bosco
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Pardo de

Minas, com sede nesse Município, é uma sociedade de direito privado, de natureza

associativa,  sem fins  lucrativos,  beneficente  e voltada para  o desenvolvimento  de

atividades assistenciais, educacionais, culturais, de saúde, de estudo e de pesquisa.

Realiza  relevantes  ações  sociais  junto  aos  excepcionais  -  assim  entendidas  as

pessoas com deficiência - e suas famílias, buscando sua inserção no mercado do

trabalho  e  oferecendo  atividades  extracurriculares,  como  colônia  de  férias,

jardinagem, clubes e atividades culturais.

Integra  a  Rede  Apae  Brasil,  aplicando  técnicas  especializadas  e  a  filosofia  da

Federação  Nacional  das  Apaes  no  exercício  de  suas  atividades.  Possui,  em

contrapartida, obrigação de apresentar,  anualmente, à referida Federação relatório

sucinto de suas atividades, incluindo balanço financeiro, acompanhado de parecer do

Conselho Fiscal e plano de ações para o ano seguinte, indicando os pontos positivos

e negativos encontrados em sua administração, no exercício.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que nela exercem atividades voluntárias.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.026/2012

Declara de utilidade pública a Associação ONG Desenvolvimento e Cidadania, com

sede no Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação ONG Desenvolvimento e

Cidadania, com sede no Município de Nanuque.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Bosco
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Justificação:  A  Associação  ONG  Desenvolvimento  e  Cidadania,  com  sede  no

Município de Nanuque, é uma sociedade de direito privado, de natureza associativa,

beneficente e sem fins lucrativos, voltada para o auxílio a pessoas em vulnerabilidade

social. Realiza relevantes ações na comunidade por meio de programas de inclusão

social,  que visam à geração de emprego e  renda,  ao desenvolvimento de cursos

técnicos e profissionalizantes, à integração de jovens ao mercado de trabalho e à

saúde preventiva, com cursos sobre educação ambiental e sanitária. Tem ainda como

objetivo  a  segurança  alimentar  e  nutricional,  entre  outros  importantes  para  a

comunidade e região.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres, no caso de sua dissolução, e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que nela exercem atividades voluntárias.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.027/2012

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado,  por  meio  de  cobrança  na  fatura  de

serviços telefônicos, de despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndios e ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o ressarcimento ao Estado, por meio de cobrança na conta

telefônica,  de  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndios e ocorrências policiais.

Art. 2º - O responsável pela linha telefônica que gerar o acionamento indevido dos

serviços  telefônicos  deverá  ressarcir  aos  cofres  públicos,  mediante  cobrança  na

fatura  telefônica  da  linha  utilizada  para  a  chamada  indevida,  as  despesas

relacionadas ao atendimento.
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Parágrafo único - Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé

ou que não tenha como objeto o atendimento à emergência ou situação real  que

venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificado comprovado em

sindicância sumária do órgão prejudicado.

Art. 3º - Os órgãos e instituições públicas responsáveis pela prestação dos serviços

de  atendimento  a  emergências  divulgarão  demonstrativo  pela  internet,  o  qual

abrangerá, separadamente, cada etapa das rotinas de atendimento das emergências,

desde os custos  de  atendimento e triagem das chamadas até os  custos  gerados

pelos deslocamentos das equipes.

Art. 4º - Os órgãos e instituições públicas adotarão as medidas administrativas e

operacionais, junto às empresas prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel,

necessárias  à  identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior

cobrança,  nas  faturas  dos  respectivos  serviços  telefônicos,  dos  valores

correspondentes ao ressarcimento das despesas de que trata esta lei.

Art. 5º - O ressarcimento terá como fim único cobrir as despesas com acionamento

indevidos, devendo os recursos arrecadados serem repassados pelas operadoras ao

Tesouro do Estado.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Délio Malheiros

Justificação: Atualmente os serviços de urgência e emergência têm se tornado uma

importante  ferramenta  para  prevenção  e  combate  ao  crime,  bem  como  para

resguardar a vida e a integridade física das pessoas. Contudo, apesar da reconhecida

importância desse serviço, algumas pessoas estão utilizando-o mal ou, para ser mais

claro,  estão  utilizando-o  para  fins  de  brincadeira,  principalmente  por  se  tratar  de

ligações gratuitas.

São os famosos trotes, que em muito têm atrapalhado o trabalho do Estado, já que

o  dinheiro  relativo  ao  atendimento  e  à  mobilização  de  equipe  especializada  é

literalmente jogado fora. E o prejuízo não é só financeiro, já que, ao atender uma

emergência inexistente, um cidadão que realmente esteja precisando do serviço pode

ficar sem o devido atendimento.
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Várias  campanhas  de  conscientização  já  foram  feitas  para  inibir  tais  práticas.

Porém, o número de demandas inexistentes ainda é surpreendente: segundo dados

repassados pela PMMG na audiência pública realizada no dia 15/3/2012, nesta Casa

Legislativa, apenas 28% das ligações recebidas no atendimento “190” são demandas

justificadas. Diante desse quadro é imprescindível que uma medida coercitiva seja

tomada para punir as pessoas que aplicam esses trotes e evitar que outras paguem

pela inconsequência alheia.

Assim, justifica-se a apresentação desta proposição, que tem por fim único restituir

aos  cofres  do Estado as  despesas relativas ao acionamento  indevido  e criar,  em

contrapartida, uma ação preventiva contra tal prática.

Outrossim, não há óbice legal à apresentação deste projeto de lei, já que a matéria

nele  tratada não está  prevista  no  rol  de  competências  privativas  da  União  e  dos

Municípios.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 439/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.028/2012

Declara de utilidade pública a Associação Minha Esperança, com sede no município

de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Minha Esperança, com

sede no município de Matozinhos.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Minha Esperança é uma entidade que tem por objetivo,

através das atividades propostas em seu estatuto, de combater a fome e a pobreza,

proporcionar  moradia  digna  por  meio  de  programas  comunitários  habitacionais.

Propõe disponibilizar o amparo e o atendimento a crianças e idosos e implementar

curso  de  alfabetização,  integrar  jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho  e

desenvolver atividades culturais,  esportivas, recreativas e de lazer,  enfim, busca o
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bem-estar  social  com  projetos  direcionados  para  o  alcance  cada  vez  maior  da

dignidade da pessoa humana.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.029/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amor & Vida, com sede no

Município de Carangola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Amor & Vida,

com sede no Município de Carangola.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Beneficente Amor & Vida é uma entidade que tem por

objetivo, através das atividades propostas em seu estatuto, de promover a pessoa

humana, proteger a família, a maternidade, a infância e a velhice, por meio de ações

que busquem orientar a formação de futuros lares; promover a distribuição gratuita de

assistência  médica  e  odontológica  a  pessoas  carentes,  distribuir  cestas  básicas,

agasalhos,  remédios  e  outros  materiais  necessários  à  subsistência.  Tem  a

possibilidade de organizar palestras, produzir e distribuir literatura educativa higiênica

entre outras mais, enfim, busca o bem-estar social com projetos direcionados para o

alcance cada vez maior da dignidade da pessoa humana em diversos âmbitos.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares 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 3.030/2012

Declara de utilidade pública a Associação Amigos do Lar dos Idosos de Itambacuri -

Aaliimg -, com sede no Município de Itambacuri

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Lar dos Idosos

de Itambacuri - Aaliimg -, com sede no Município de Itambacuri.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Gustavo Perrella

Justificação:  A Associação  Amigos  do  Lar  dos  Idosos  de  Itambacuri,  com  sede

nesse Município, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

precípuas a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção

humana. Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, é justo que seja declarada de

utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.031/2012

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Santa Juliana 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 Santa Juliana o

imóvel urbano, com área total de 2.850m2, medindo 95m x 30m, dividindo pela frente

com a Rua Professor Orestes; pelo lado direito, com a Rua Professora Maria Teixeira;

pelo lado esquerdo, com Joaquim Nunes Brandão; e pelos fundos, com o mesmo

Joaquim Nunes Brandão, registrado sob o nº 6.790, a fls. 93 do Livro 70 do Cartório

de Registro de Imóveis de Araxá.



1515
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à edificação de prédio

para uso da administração municipal.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa

Justificação: O imóvel de que trata este projeto pertence ao DER-MG e não tem

nenhuma utilização. Também não há previsão de que ao imóvel seja dada qualquer

finalidade a curto ou médio prazo. Com certeza o referido imóvel poderá ser melhor

aproveitado  pelo  Município,  que  poderá  utilizá-lo  para  a  edificação  de  prédio

destinado à instalação de equipamento municipal.

Com essas considerações, espera-se a aprovação dos nobres pares à presente

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.032/2012

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo Arvoredo, com sede no Município

de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo Arvoredo, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2012.

Fred Costa

Justificação: O Clube Recreativo Arvoredo, com sede no Município de Contagem,

fundado  em  1984,  é  uma entidade  filantrópica,  sem fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

Acatando integralmente as finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de 27 anos. O Clube tem por finalidade promover

atividades  que  restabeleçam  a  juventude  nas  pessoas,  oferecer  eventos  que

desenvolvam a prática de esportes especializados, realizar cursos que estimulem o

condicionamento e desenvolvimento físico, bem como eventos que busquem estreitar
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os laços de solidariedade entre os servidores públicos municipais, zelando pelos seus

interesses e proporcionando lazer, esporte, cultura, com respeito e disciplina.

O título de utilidade pública visado é de grande valia para a entidade em questão, já

que com essa concessão o Clube Recreativo Arvoredo poderá firmar e fortalecer as

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando a ampliação da sua atuação na

comunidade,  bem  como  a  continuidade  dos  diversos  projetos  já  iniciados  e  a

instauração de novos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei que cremos ser indispensável e justo para que a entidade possa dar sequência em

seus trabalhos nessa comunidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.755/2012,  do Deputado Antônio Júlio,  em que solicita  seja  encaminhado à

Diretoria  da Penitenciária  Pio  Canedo pedido de informações sobre  o número  de

vagas  existentes  nessa instituição prisional  e  a  quantidade de  presos  recolhidos,

especificando-se os provisórios e os definitivos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 2.756/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que seja implantada uma linha

de ônibus que ligue Jaboticatubas a Lagoa Santa (rodoviária), passando pelo distrito

rural  de  São  Sebastião  do  Campinho,  com  frequência  diária.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 2.757/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Itanhandu pelo Prêmio Brasil Sorridente,

concedido anualmente pelo Conselho Federal de Odontologia aos Municípios que se

destacam na implantação e efetivação das políticas de saúde bucal, na categoria de

Municípios com até 50 mil habitantes. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.758/2012,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

Conselho Escolar de Contagem pedido de providências para que fiscalize a qualidade

da  merenda  escolar  distribuída  nas  escolas  desse  Município.  (-  À  Comissão  de
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Educação.)

Nº  2.759/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao "Jornal das Estâncias", de Caxambu, pelo transcurso de

seu 30º aniversário.

Nº 2.760/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, à Secretaria de Transportes, ao DER-MG e ao DNIT pedido

de providências para a instalação de lombada eletrônica na altura do Km 395 da BR-

116. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  2.761/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

Sustentável pedido de providências para que monitore a execução do Programa Leite

Fome Zero - Um Leite pela Vida no âmbito de sua competência e que seja dada

ciência ao mencionado Conselho de que essa Comissão requereu o envio de pedido

de informações ao Idene sobre a execução do referido Programa . (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  2.762/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Idene pedido de informações sobre a execução do Programa Leite

Fome Zero  -  Um  Leite  pela  Vida  no  Estado,  especialmente  no  tocante  à  efetiva

implantação do previsto no art. 4º da Resolução Federal nº 37, de 2009. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 2.763/2012, da Comissão Especial para Emitir  Parecer sobre a Indicação dos

Nomes da Sra. Anali de Rezende e Outros para Comporem o Conselho Estadual de

Educação, em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso ao Cel. PM

Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG, pelo brilhante desempenho

do  Programa Estadual  de  Resistência  às  Drogas,  que  atende  com  eficiência  os

propósitos de prevenção do uso de entorpecentes pelos alunos da rede pública e

privada de ensino. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  2.764/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Contas pedido de informações sobre as providências

tomadas por essa Corte para a apuração de denúncias apresentadas pelo Sr. Fábio

Caballero, Vereador da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, relativas à prática
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de atos delituosos e a improbidade administrativa no programa de merenda escolar e

na aquisição de equipamentos e materiais. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  2.765/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil  pedido de providências para a garantia da integridade

física do Sr. Fábio Caballero, Vereador da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves,

em razão das constantes ameaças de morte que vem sofrendo.

Nº  2.766/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a realização de

reforma e revitalização das instalações da Fundação Caio Martins no Município de

Esmeraldas, bem como para a reestruturação do curso profissionalizante oferecido

nessa entidade.

Nº  2.767/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

contratação, em regime de urgência, de dois Agentes Penitenciários para trabalhar na

cadeia pública de Candeias.

Nº  2.768/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento

do efetivo da PMMG e do número de viaturas no Município de Bambuí, bem como

para  o  suprimento  da  ausência  de  um  Delegado  de  Polícia  de  plantão  nesse

Município, e correspondência, relativa à matéria, do Presidente da Câmara Municipal

de Bambuí.

Nº  2.769/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando  do  Batalhão  de  Polícia  de  Trânsito  da  Capital  e  à

BHTRANS pedido de providências para fiscalizar a utilização de vagas destinadas a

pessoas com deficiência física e idosos, indevidamente ocupadas por veículos sem

as credenciais legais.

Nº  2.770/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

desenvolvimento  de  estudos  sobre  a  utilização  de  áreas  remanescentes  de

exploração mineral para a construção de unidades prisionais.

Nº  2.771/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para o arquivamento

do projeto que visa construir um centro de reeducação de jovens em conflito com a lei

no terreno da Fundação Caio Martins localizado no Município de Esmeraldas.

Nº  2.772/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para a implantação

de uma escola técnica federal no terreno da Fundação Caio Martins localizado no

Município de Esmeraldas.

Nº  2.773/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para ampliar o

quadro  de  atendentes  do  Serviço  190,  da  PMMG,  bem  como  para  verificar  a

possibilidade de criação de um quadro de reserva desses profissionais.

Nº  2.774/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que sejam implementadas

medidas de segurança na Rodovia MG-808, no Município de Esmeraldas, tendo em

vista o aumento de acidentes envolvendo animais na pista.

Nº  2.775/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado às redes de TV e rádio públicas com atuação no Estado pedido de

providências para veicular campanha que ressalte a importância do Serviço 190, da

PMMG, salientando os graves prejuízos trazidos pelos trotes rotineiramente ocorridos

na Central de Atendimento.

Nº  2.776/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos membros da bancada mineira de Deputados Federais pedido para

que votem pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2010, que

estabelece  como  princípio  do  sistema  remuneratório  do  servidor  público  a

observância  do  piso  salarial  nacional  das  diversas  categorias,  nos  termos  da  lei

federal.

Nº  2.777/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria de Saúde pedido de providências em

relação  a  equipamentos  de  saúde  armazenados  nas  dependências  do  Hospital

Municipal de Araguari que não estariam sendo utilizados.

Nº  2.778/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
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formulado voto  de  congratulações  com o  Procon Estadual  pelos  30  anos  de sua

fundação.

Nº 2.779/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cb.  PM Geraldo Elione da Silva por sua coragem e

compromisso com a verdade no desempenho de suas funções, especialmente por

testemunhar fatos que envolveram o Sr. Wanderley Bessa Neves e o Ten.-Cel. PM

Marcos Barbosa da Fonseca, no Município de Teófilo Otôni.

Nº  2.780/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

investigação, através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Patrimônio  Público,  de  prática  de  improbidade  administrativa

supostamente cometida por servidores públicos municipais e estaduais na utilização

indevida da sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, de Teófilo Otôni.

Nº  2.781/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 15ª Região de Polícia Militar e à Delegacia Regional de

Polícia de Teófilo Otôni pedido de providências para o levantamento de ocorrências

criminais na localidade de Chapadão, no Município de Teófilo Otôni.

Nº  2.782/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal as notas taquigráficas

da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que

investigue a Fundação Tinô da Cunha, em Salto da Divisa, em relação aos serviços

prestados por meio do SUS no hospital público desse Município e ao tratamento dado

às famílias da ocupação Dom Luciano Mendes.

Nº  2.783/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  da  Saúde  as  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para averiguar as relações

da Fundação Tinô da Cunha com o hospital municipal de Salto da Divisa, do qual é

mantenedora, em relação a recursos do SUS.

Nº  2.784/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Ministério Público da Comarca de Jacinto as notas taquigráficas da

7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para averiguar a
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conduta do interventor da Fundação Tinô da Cunha, em Salto da Divisa, em face de

conflitos agrários envolvendo as famílias da ocupação Dom Luciano Mendes.

Nº  2.785/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério  Público Federal  as notas taquigráficas da 8ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para formalizar termo de

ajustamento  de  conduta  que  permita  a  atuação  efetiva  do  Iter-MG,  da  Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte e do governo do Estado em benefício da comunidade

quilombola Manzo Ngunzo Kaiango.

Nº  2.786/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando  do  Corpo  de  Bombeiros  em  Patrocínio  pedido  de

providências com vistas à apuração de denúncias sobre a falta de acessibilidade das

pessoas com deficiência física às dependências do parque de exposições.

Nº  2.787/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

suspensão  dos  atos  de  punição  e  movimentação  de  pessoal  com  suspeição  de

ilegalidade ou arbítrio praticados no 19º Batalhão de Polícia Militar, que se encontra

sob o comando do Ten.-Cel. PM Marcos Barbosa Fonseca.

Nº  2.788/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Ministério Público as notas taquigráficas da

5ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão e  pedido  de  providências  para  que  apure

denúncias contra o Promotor de Justiça Fábio Reis Nazareth.

Nº 2.789/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências com vistas a realizar obras para recuperação da BR-

758, no trecho entre Belo Oriente e Açucena, devido à abertura de uma cratera na

altura da Serra Sargeira.

Nº 2.790/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  pavimentação  e

manutenção das estradas que passam pelos Distritos de Manso, Madureira, Santana

do Alfié e Chapada, importante ligação do Município de São Domingos do Prata a

Antônio Dias.

Comunicações
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-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente, de Segurança Pública (2), de Direitos Humanos, de Saúde, de Assuntos

Municipais,  de  Educação,  de  Esporte,  de Transporte,  do Trabalho,  de Cultura,  de

Política  Agropecuária,  de  Administração  Pública  e  de  Turismo  e  do  Deputado

Bonifácio Mourão.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei bastante rápido. Apenas farei

um  agradecimento  à  Cemig,  pois  essa  empresa  foi  muito  prestativa  comigo.

Deputado Pompílio Canavez, gostaria de dizer que fiquei “apenas” 26 horas sem luz

na minha casa. Não choveu, não houve nada, mas, de repente, a luz acabou. Liguei

diversas vezes para a Cemig, Sr. Presidente, e escutei aquela mensagem eletrônica:

“Se for para resolver não sei o que, ligue 1; se for para não sei o que mais, ligue 2.

Ligue 3, 4, 5, 6...”, daí por diante. Cada telefonema dura 15 ou 20 minutos. É aquela

metodologia de atendimento já conhecida por todos. Pelo menos é 0800 e não se

paga nada.  É muita  gentileza  da Cemig.  Importante  registrar  que eles  são muito

prestativos.  Deputado  Jayro  Lessa,  tive  de  ligar  para  a  Cemig,  mas  os  vizinhos

também ligaram. No total, foram uns 10 telefonemas. Só sei que demoraram 26 horas

para  solucionar  o  problema  na  minha  casa.  Vejam  como  a  Cemig  é  prestativa.

Compartilhei  esse  problema no  twitter  e  no  facebook  e  recebi  inúmeros  retornos

dizendo que isso estava sendo constante em Belo Horizonte. De repente, do nada,

sem chuva, a luz acaba em determinado ponto, mas o atendimento da Cemig é de

uma demora absurda. Na verdade, o serviço de atendimento é péssimo e, depois, a

solução do problema é pior ainda. Tive de relatar isso aqui porque comecei a pensar

no porquê disso. Falaram-me da teoria da conspiração: “Será que isso, Deputado,

não é porque você é Líder da Oposição?”. Não tinha condições de ser isso. Verifiquei

na casa dos vizinhos. Detectou-se que havia problema em alguns apartamentos e em

outros não. Ou seja, metade funcionava e metade não. Então, a teoria da conspiração

não  procede.  Creio  que  o  problema  seja  mesmo  da  Cemig.  De  fato,  é.  Agora,

conversando mais uma vez com os companheiros do sindicato, eles me disseram

aquilo que venho dizendo há muito tempo. Não há um serviço real de manutenção. O

serviço para restabelecer um problema é ultrademorado. O serviço de atendimento
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continua muito ruim e isso não é prerrogativa da Cemig. Aliás, tínhamos de dar um

jeito nesse problema de atendimento. Até conversei sobre isso com o Deputado Délio

Malheiros. Realmente, recorrer a um serviço nesse 0800 é de irritar, é de fazer com

que qualquer cidadão ou cidadã perca a paciência e fique o dia inteiro mal-humorado.

É um tal de disque 1, disque 2, disque 3, pedir protocolo, CPF, endereço. Damos

todas as informações, e eles nos respondem que estarão no local em quatro horas.

No entanto, essas quatro horas demoram mais quatro, e assim vai. A verdade é que a

Cemig não tem um serviço de manutenção real, por isso demora e fica enrolando

aquele  que liga  querendo o  seu serviço.  Faço esse relato  aqui,  mas,  ao  mesmo

tempo, uso a tribuna para fazer essa denúncia. Observa-se que esse tem sido um

problema  permanente.  É  necessário  que  a  Cemig  olhe  com  outros  olhos  os

problemas que têm acontecido em relação à manutenção. Quando há problema, não

basta aumentar a propaganda da Cemig nos meios de comunicação dizendo que é a

melhor  energia  do  Brasil.  Isso  não  resolverá  os  problemas.  Eles  continuam

aparecendo. Quando chove tem problema, mas quando não chove também. Repito

que não foi um problema apenas meu. Achei que podia ter sido uma coincidência,

mas não. Em vários pontos de Belo Horizonte - não sei se no resto do Estado - têm

acontecido coisas semelhantes. Demoram 24, 25, 26 horas para resolver o problema.

Fica aqui o apelo à Cemig, o qual já fiz diversas vezes na Comissão de Minas e

Energia, para que tenha maior atenção com seu serviço de manutenção da rede e de

assistência  ao consumidor.  O  serviço  não está de  boa qualidade  e tem recebido

muitas críticas. Não basta a Cemig esconder o problema e fingir que não existe. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, quando o Deputado Rogério Correia

deixou aqui o seu prestígio ao relatar o ocorrido, relativo à Cemig, em sua residência

e em várias outras, corri e prestei atenção. De tanto prestígio, eu iria deixar um pleito

para  ele:  há  muito  tempo estou  precisando  resolver  uma situação com a Cemig.

Temos uma demanda, há muitos meses, que também foi encaminhada pelo governo

de Minas para que a Cemig retire um poste da região de Porteira Grande, onde será

construída uma escola estadual. É necessário que a Cemig retire esse poste do local

para  a  escola  ser  construída  no  Município  de  Antônio  Dias.  Deputado  Rogério
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Correia, se V. Exa. ou outro Deputado enxergarem um caminho, ajude-nos a retirar o

poste, solicitando isso à Cemig e fazendo coro com todos para que seja construída a

escola em Antônio Dias.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde. Quero cumprimentar o Deputado José

Henrique, Presidente nesta reunião, os demais colegas que aqui se encontram e os

telespectadores da TV Assembleia.

Muitos assuntos hoje me trazem aqui. Tive oportunidade de utilizar este microfone

para,  algum  tempo  atrás,  pedir  que  esta  Casa  fizesse  uma  manifestação

parabenizando o Dr. Fernando Coura, eleito na última semana Presidente do Instituto

Brasileiro de Mineração - Ibram. Mais um mineiro ocupa um dos mais altos postos

das  entidades  empresariais  do  nosso Estado.  Da mesma forma que temos o  Dr.

Robson Andrade na CNI, teremos agora o Sr. Fernando Coura, meu grande amigo, à

frente do Ibram.

Cumprimento também o nobre Deputado Lafayette de Andrada. É um grande prazer

revê-lo, mais uma vez, retornando a esta Casa. O Deputado fez um belo trabalho à

frente  da  Secretaria  de  Defesa Social,  e  tenho  a  certeza  de que houve  grandes

avanços, ao contrário do que muitos querem. Deputado Lafayette de Andrada, receba

deste Deputado os parabéns pelo belo trabalho e pela gestão à frente dessa Pasta.

Desejo, da mesma forma, ao Procurador Rômulo, que está ali agora, êxito em seu

trabalho e em sua luta.

Como  disse,  vários  assuntos  me  trouxeram  aqui.  Aproveito  para  cumprimentar

todos os servidores desta Casa e os  demais  Deputados. Tenho sido testemunha,

juntamente com o Deputado Dinis Pinheiro, Sr. Presidente, em algumas caravanas,

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  do  Expresso  Cidadania.  Temos  percebido

sobretudo o empenho,  a dedicação e o entusiasmo dos servidores da Casa e de

todos os que têm participado dessa ação. Tenho a certeza de que, daqui a algum

tempo, inúmeros futuros eleitores participarão da vida pública do nosso Estado.

Mas o assunto que gostaria  de destacar  aqui,  na minha fala, hoje, para o qual

solicito a atenção dos colegas Deputados, é relativo aos avanços, Deputado Rômulo
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Viegas,  que  Minas  Gerais  vem  tendo  nos  últimos  anos,  apesar  de  alguns

parlamentares procurarem aqui, de alguma forma, esconder, maquiar os avanços que

Minas teve.

Quero dar  um testemunho das realizações  tanto  do  governo Aécio  Neves,  hoje

Senador, quanto, da mesma forma, na continuidade, do Governador Anastasia. Cito

os da área de defesa social. Temos aqui, inclusive, o Secretário Lafayette de Andrada.

Tivemos,  também,  avanços  na área de desenvolvimento  social,  inclusive  também

temos  aqui  conosco  o  Secretário  Cássio  Soares,  abrilhantando  esta  reunião.  O

Governador tem procurado diminuir as desigualdades existentes no Estado de Minas

Gerais.  Temos também avanços na área da educação.  Aliás,  na  tarde  de ontem,

recebi um comunicado do Secretário Danilo de Castro, pelo qual o governo do Estado

mais  uma  vez,  rotina  em  nossa  vida,  comunica-nos  melhorias  que  estão  sendo

realizadas em várias escolas estaduais da minha base parlamentar.

Temos tido avanços, também, na área da saúde. Está conosco aqui o Deputado

Doutor Wilson Batista, que sabe muito bem disso. Cito os programas Farmácia de

Minas  e  Saúde  da  Família.  Os  convites  sempre  chegam  para  participarmos  de

inaugurações.

Um outro programa é o Proacesso, cuja primeira etapa já está sendo concluída.

Não vejo aqui entre nós o Deputado Sávio Souza Cruz, que sempre gosta de invocar

esse tema referente ao asfalto. Ainda ontem tive a felicidade de ver um belo anúncio

do governo do Estado de Minas Gerais, informando aos mineiros o início do programa

Caminhos  de Minas.  Graças  aos  financiamentos  obtidos  -  diga-se  de  passagem,

possíveis  em virtude da capacidade e da responsabilidade com que o Estado de

Minas vem aplicando os recursos nos últimos anos -, teremos a ligação asfáltica entre

diversos trechos que, certamente, beneficiarão vários Municípios mineiros.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Gustavo

Corrêa.  V.  Exa.  aborda tema de extrema importância  para  esclarecer  a  todos os

mineiros que nos assistem.

Semana  passada,  expus  aqui  uma  preocupação.  Vou  repeti-la.  Os  Prefeitos

brasileiros, em especial, os mineiros, estão em sérias dificuldades para equilibrar as

contas públicas. Os gastos agora hipotecados aos Municípios, por meio da Emenda
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nº 29,  são realmente uma preocupação que tem de ser colocada numa pauta de

discussão,  pois  o governo federal  acertou que a contribuição financeira da nação

brasileira será feita por meio da variação do PIB. Temos notícias de que o PIB, no ano

passado, foi um “pibinho”, que caiu assustadoramente, refletindo em Minas Gerais.

Quando Minas vai mal, o Brasil vai pior ainda. Fico, assim, preocupado.

Compartilho com V.  Exa.  a necessidade de pedirmos à Associação Mineira dos

Municípios um levantamento dessas contas da área de saúde, porque os Estados e

Municípios ficarão à deriva nesse processo. Sabemos que a saúde é uma demanda

muito acentuada.

Quero referir-me ao nosso caso específico dos resultados positivos do governo de

Minas. Estamos vendo a participação efetiva do Senador Aécio Neves no exterior, por

meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que conseguiu captar recursos

para fazer uma diferença no quesito da administração pública do governo de Minas.

O Governador Anastasia, muito centrado, muito tranquilo, com a capacidade que tem,

fará com que agora as coisas comecem realmente a trazer resultados, evitando, às

vezes, uma dependência muito grande de liberação dos recursos federais.

Solicito a V. Exa. mais alguns segundos para dizer-lhe que hoje, na parte da manhã,

por meio do requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tivemos uma audiência

pública a fim de tratarmos do problema grave das nossas produções industriais que

estão  tendo  o  protecionismo  muito  forte  por  parte  da  Argentina.  O  Cônsul  da

Argentina esteve presente no debate, e nós apresentamos a dificuldade que existe.

Para  nós,  a  Argentina  é  o  segundo  país  que  mais  nos  fornece  produtos  de

exportação. Por outro lado, há esta dificuldade: os produtos de maquinaria para o

Brasil  ficam  parados  por  cerca  de  500  dias  na  alfândega  argentina,  provocando

enorme  prejuízo  aos  empresários  do  Brasil.  Então,  essa  audiência  foi  muito

importante.  O Deputado Dalmo Ribeiro Silva está de parabéns. Simultaneamente,

oficializamos  ao  governo  do  Estado,  à  Secretária  de  Desenvolvimento,  Dorothea

Werneck, que crie condições para visitarmos a embaixada argentina em Brasília para

tratarmos desse assunto muito sério e grave que está acontecendo com a economia

brasileira e mineira. Muito obrigado pelo aparte.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.  Antes  de
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conceder  aparte ao Deputado Luiz Henrique e ao Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,

quero dizer que lamento, Deputado Rômulo Viegas, que os Municípios não possam,

realmente, depender e esperar mais ações do governo federal, grande arrecadador

que fica com grande parte ou com quase a totalidade das receitas disponíveis e não

tem repassado aos Municípios, sobretudo aos Municípios mineiros, não sei se foi por

alguma briga pessoal  com o Senador Aécio ou com o Governador Anastasia. Por

exemplo, estamos a par de que o metrô da nossa Capital não sai do papel, as obras

da BR-381 também não e, todos os dias, algum parlamentar vem a esta tribuna para

questionar isso, e há a questão do Anel Rodoviário, todos que transitam por ali sabem

das dificuldades que proporciona aos usuários. Mas espero e tenho a certeza de que

o governo federal vai começar a fazer o que o governo do Estado faz. O governo do

Estado tem feito cortes em investimentos? Não. O governo estadual corta na despesa

para proporcionar melhor prestação de serviço ao cidadão e aos usuários que vivem

em Minas Gerais.

Ainda antes de conceder aparte ao Deputado Luiz Henrique, quero dar mais duas

belas notícias ao povo mineiro. Uma é que o Governador Anastasia, nos últimos 10

dias, visitou a Itália e, ao retornar, informou a todos os mineiros novos investimentos

no Norte de Minas, como a fábrica da New Holland, as fábricas das havaianas, que ali

já são feitas. Quer dizer, independentemente do Prefeito da cidade de Montes Claros,

a Capital do Norte de Minas, o Governador tem procurado levar as indústrias para

essa cidade, para assim gerar o desenvolvimento no Norte de Minas, sempre tachado

por uns como o “vale esquecido”, o “Norte esquecido”.

Outra  notícia,  para  minha  felicidade:  a  minha querida  Almenara,  cidade onde o

Deputado Luiz Henrique esteve ao meu lado na última campanha política, em 2008,

na nossa caminhada rumo à Prefeitura, receberá novos investimentos da Magnesita,

em  virtude  da  descoberta  de  um  novo  mineral,  que,  com  certeza,  gerará  muitos

empregos na região, não apenas em Almenara, mas em toda a região. E solicito à

Secretaria de Meio Ambiente que, dentro da normalidade,  da legalidade, agilize  o

processo de licenciamento, que já se vem arrastando há algum tempo.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Parabenizo V. Exa., Deputado Gustavo

Corrêa, pelo tópico debatido a respeito das ações do governo de Minas, em atuação
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no Jequitinhonha e no Mucuri, no Norte de Minas. Observamos, há pouco mais de 10

meses, que o nosso Governador Anastasia criou a Sudene mineira, e nós já estamos

colhendo frutos disso. O investimento com a New Holland, como disse V. Exa., foi um

investimento italiano na região de mais de R$600.000.000,00, a Alpargatas, e a nova

exploração de minério em Almenara, possibilitada exatamente pelos incentivos que o

Governador Anastasia tem dado à nossa região.

Parabenizo V. Exa. por abordar esse assunto. E nós, nesta Casa, temos de apoiar

veementemente  essas ideias,  apoiar  a equipe do Governador  Anastasia,  que tem

olhado  de  forma  diferenciada  para  o  Norte,  o  Jequitinhonha  e  o  Mucuri.  E  isso

começou com o ex-Governador Aécio Neves, ao proporcionar infraestrutura à região,

como V. Exa. bem disse: o Proacesso e agora o Caminhos de Minas. Parabéns a V.

Exa. por abordar um tema de tanta importância para Minas Gerais!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, caríssimo Deputado

Gustavo Corrêa. Parabenizo V. Exa. ao inaugurar esta semana, neste Plenário, esta

reunião ordinária trazendo boas notícias de nosso Governador e de nosso governo.

Sem dúvida  alguma o nosso Governador  não tem medido esforços para trazer  a

Minas  grandes  investimentos.  Ele  chegou,  há  poucos  dias,  da  Itália  anunciando

investimentos para toda parte de Minas,  particularmente para Almenara,  conforme

sua manifestação.

Gostaria também de ratificar a nossa satisfação pela retomada do projeto Caminhos

de Minas. Votamos aqui, no ano passado, o projeto de lei que encaminhou, com o

financiamento do Bird e do BID e com a participação do Senador Aécio Neves, que

teremos ainda este ano o anúncio de outros trechos importantes para o Sul de Minas.

Então quero manifestar  a V.  Exa.,  em nome do Sul  de Minas,  que temos alguns

trechos que ainda não foram contemplados, mas na expectativa de muito em breve

serem anunciados pelo nosso Governador. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Quando

meu tempo já se finaliza, aproveito para parabenizar V. Exa. pelo belo trabalho que

realiza no Sul de Minas, e o Deputado Luiz Henrique, que vem dando sequência ao

trabalho que a nossa grande amiga e eterna Secretária Elbe Brandão fez.

Sr. Presidente, encerro apenas dizendo que espero que o governo federal olhe para
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Minas Gerais e aprenda como se deve fazer uma gestão, como deve ser uma gestão

nos dias de hoje, e não faça como tem feito. Ainda ontem ouvi do Secretário Narcio

que o Ministério da Ciência e Tecnologia, em vez de alocar mais recursos, tem feito

os  cortes  necessários,  quando,  num momento  como este,  precisamos  investir  na

educação e na  tecnologia para que as futuras gerações  possam ser orgulho não

apenas dos mineiros, mas sobretudo de todos os brasileiros. Muito obrigado e boa

tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

e Deputado Ulysses Gomes, são vários os assuntos que poderiam ser tratados na

tribuna, na tarde de hoje. Durante os últimos dias, como cidadão belo-horizontino,

tenho acompanhado algumas atitudes que a Prefeitura de Belo Horizonte tem tomado

no  tocante  às  questões  de  liberação  de  eventos,  alvará  para  eventos  na  nossa

cidade,  as  quais  muito  me  preocupam.  Belo  Horizonte  se  tornará,  nos  próximos

meses  -  para  não dizer  nos  próximos  dias,  se  continuar  na  toada  em que  está,

Deputado Doutor Wilson Batista -, numa cidade das mais tristes, se não a mais triste

do Brasil. Enquanto cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre

- Capitais -, Inhapim, e está na galeria o companheiro de Inhapim, têm lutado para

atrair grandes eventos, Belo Horizonte está indo na contramão, Deputado Glaycon

Franco. A Prefeitura de Belo Horizonte tem-se gabado e sentido orgulho de restringir

eventos dos mais democráticos, eventos de rua, que historicamente são feitos em

todo o Brasil, para não dizer no mundo.

Um exemplo recente é que, há aproximadamente 15 dias, foi  realizada em Belo

Horizonte  uma  festa  conhecida  como  Saint  Patrick's  Day.  Muita  gente  questiona

dizendo que essa festa é irlandesa, Deputado Luiz Henrique, que não é uma festa

originária do Brasil,  de Belo Horizonte.  No entanto,  é uma festa que,  mesmo nos

poucos  anos  em  que  vem  acontecendo,  caiu  nas  graças  da  juventude  belo-

horizontina. Se não me engano, foi  criada há dois ou três anos por um grupo de

jovens.  No primeiro  ano,  reuniu  2  mil  ou  3 mil  pessoas;  no  segundo,  em alguns

quarteirões  da  Savassi,  quase  30  mil,  sem  que  houvesse  nenhum  problema  de
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segurança  ou  confusão  de  brigas.  É  claro  que  todo  evento  de  rua  gera  sujeira.

Obviamente  que,  numa  aglomeração  de  15  mil,  20  mil,  30  mil  pessoas,  haverá

problema de sujeira no dia seguinte. No entanto, Belo Horizonte tem uma empresa

para cuidar da limpeza urbana que, aliás, cobra pela limpeza pós-evento de quem o

realiza. Então, não faz de graça.

Assim  como  todo  o  Estado,  Belo  Horizonte  possui  uma  polícia  para  nos  dar

segurança e que cobra também por evento. Então, Deputado Luiz Henrique, não faz

de graça.  Paga-se à polícia  uma taxa para  que cuide do  evento.  Belo  Horizonte

possui  um  Corpo  de  Bombeiros  que  também  está  aí  para  cumprir  o  seu  papel.

Mesmo assim, com tudo isso, constantemente temos a Prefeitura trabalhando contra

esses grandes eventos.

Essa festa de St. Patrick's Day, que foi realizada há 15 dias, com muito custo, no

Parque das Mangabeiras, reuniu 6 mil jovens num lugar fechado e restrito. É uma

festa que, se bem-planejada, pode reunir 30 mil pessoas na Savassi ou em qualquer

outro lugar. Teríamos de ter orgulho disso.

O Prefeito  do  Rio  de Janeiro se ajoelha  todos os dias  pedindo que ele  e seus

administradores tenham criatividade para criar mais e mais eventos a fim de atraírem

turismo e dinheiro para a cidade. Por outro lado, Belo Horizonte vai na contramão e

não quer evento de rua.

Daqui a pouco concedo aparte ao Deputado Pastor Carlos Henrique.

O que me preocupa é isso. Belo Horizonte é conhecida como a Capital mundial dos

botecos.  Recentemente  foi  aprovada  pela  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  uma  lei,

sancionada  pelo  Prefeito,  num  acordo  com  as  associações,  dizendo  que  até  às

23h30min os bares da Capital têm de recolher as mesas que estão na porta e nas

calçadas.  Daqui  a  meses  Belo  Horizonte  deixará  de  ser  a  Capital  mundial  dos

botecos. O que sempre foi motivo de orgulho para nós, belo-horizontinos, agora está

parecendo que são assuntos que não podem ser tratados. Hoje Belo Horizonte é uma

cidade que está sendo constituída para nela morar quem não gosta de eventos, de

festa, nem pode fazer nada.

Portanto, esse é um assunto que muito me preocupa. Além disso, não é para ser

tratado pela Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal tem muito mais competência
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para tratá-lo do que nós, Deputados. No entanto, não poderia furtar-me e deixar de vir

à tribuna para tratar disso e chamar a atenção dos nobres Vereadores sobre esse

assunto.  Precisamos deixar de lado essa questão e hipocrisia e dizer  o seguinte:

queremos, sim, evento de rua porque atrai dinheiro e turismo para Belo Horizonte.

Outro assunto que daqui a pouco estaremos discutindo é a questão de bebida em

estádio de futebol. Tratamos disso de maneira tão hipócrita porque hoje, no Brasil,

não há estádio algum em que se permita a venda de cerveja. No entanto, faço um

desafio às senhoras e aos senhores. Vejam se em qualquer estádio do País não há

um boteco ou um bar a menos de 15m da sua entrada ou um ambulante vendendo

cerveja, cachaça, uísque ou o que for na sua porta. Deputado Duilio de Castro, por

exemplo, em Sete Lagoas o sujeito pode ficar bebendo do meio-dia às 16 horas na

porta  do  estádio,  esperando  o  início  do  jogo,  mas  só  que  dentro  dele  não  pode

beber? Que hipocrisia é essa? Por que na porta do estádio se pode beber, mas lá

dentro não?

No estádio do Villa Nova, o Alçapão do Bonfim, Estádio Castor Cifuentes, a pessoa

compra cerveja pelo muro. Entretanto, dentro do estádio, não pode beber nem vender

cerveja. Temos de parar de tratar essas questões com hipocrisia. É preciso deixar de

lado a hipocrisia. A questão da bebida na Copa foi conversada e acordada com a Fifa

há cinco anos. Se houvesse algum problema em relação a isso, teríamos de tratar e

falar com a Fifa há cinco anos, e não agora. Belo Horizonte precisa deixar de lado

esse conservadorismo com que tratamos as questões, porque a nossa cidade não é

diferente de nenhuma do mundo. Quanto maior o número de turistas, mais dinheiro;

quanto maior o número de turistas, mais emprego; quanto maior a sujeira deixada

pelo evento, no dia seguinte precisará de mais gente para limpar, e isso gera mais

emprego. Esse é o assunto principal da tarde de hoje.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa. pela

lucidez com que traz os assuntos, especialmente pelo primeiro, em relação a Belo

Horizonte e aos eventos. Realmente o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte,

tem criado uma série de obstáculos em relação ao serviço público. V. Exa. disse que

a Câmara tem, sim, maior competência para tratar da matéria, mas, quando se trata

de serviço público,  ele deve ser adequado,  eficiente e atender  ao que se propõe
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fazer.  É  assim  que a  lei  federal  determina em todas  as  suas  esferas.  O  serviço

público tem de ser adequado, tem de atender às necessidades. Mas Belo Horizonte

vem deixando a desejar, e muito. Por isso cumprimento V. Exa. em relação a esse

aspecto. É a chamada corrida maluca. V. Exa. sabe o que ocorreu no Mangabeiras,

um  tumulto  danado.  E por  que isso  aconteceu? Porque o  Prefeito,  a  BHTRANS,

enfim, porque ninguém se preocupou com o evento da chamada corrida maluca.

O Deputado Gustavo Valadares* -  Isso é por falta de paciência para planejar o

evento,  com 5,  10,  15  dias  de  antecedência.  Isso  também  aconteceu na Parada

Disney, na época do Natal, bancada até por uma empresa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Foi na Pampulha.

O Deputado Gustavo Valadares* - Teve quase 1 milhão de pessoas, o que impactou

demais o entorno da Pampulha. Isso é por falta de planejamento do evento.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  É  porque  o  Prefeito,  Deputado

Gustavo Valadares, não deve estar à frente da Prefeitura como um Prefeito sério, que

deveria se preocupar com sua cidade. Se você é Prefeito da sua cidade, deve estar

atento aos movimentos sociais. Mas o Prefeito é o mesmo que determinou a retirada

dos moradores da comunidade Dandara, até requisitou força policial para retirá-los de

lá. Ele é um Prefeito que não tem sensibilidade humana, não consegue enxergar as

necessidades da sua cidade, do cidadão belo-horizontino. No entanto é um Prefeito,

Deputado Gustavo Valadares, que atende pontualmente, e isso aconteceu em duas

situações,  a  empresários  do  setor  da  construção,  dando  o  pontapé inicial  para a

verticalização da Pampulha. Aí, sim, o Prefeito está atento. Ele foi milimetricamente

cirúrgico, até mesmo violando o direito da coletividade, ao concluir: “Quanto a essa

quadra do lado do Bairro São Luís e essa outra especificamente, vamos mandar o

projeto de lei para a Câmara, a fim de que seja aprovado e essas empresas sejam

beneficiadas”. Aí dá início à verticalização. Quando é algo do interesse do Prefeito,

ele fica superatento,  Deputado Gustavo Valadares,  é competentíssimo.  O Prefeito

Márcio Lacerda - é bom que todos os que nos acompanham pela TV Assembleia

saibam  disso  -  é  responsável  por  dar  início  à  verticalização  do  nosso  complexo

paisagístico cultural do entorno da Lagoa da Pampulha. O Prefeito Márcio Lacerda foi

cirúrgico e pontual nessa hora. Pretendeu autorizar do ponto de vista legislativo e
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mandou o projeto para a Câmara, para esses dois lugares, e o restante da população

e dos empresários não foi beneficiado.

Então, parabéns a V. Exa., que traz aqui um assunto muito sério, que diz respeito à

nossa Capital.

O Deputado Gustavo Valadares* - Antes de passar a palavra novamente, darei aqui

um  exemplo,  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Os  moradores  é  que  sempre  se

movimentam. Onde será o evento? No Mangabeiras, um grupo pequeno, geralmente

composto pelas mesmas pessoas, reúne-se, dizendo que lá dará confusão, que é o

tráfico, que é isto e aquilo. O Rio de Janeiro faz uma festa no “réveillon”, na Praia de

Copacabana,  todo ano,  onde  há apartamentos  de  todos  os  tipos  e  tamanhos  na

avenida, que reúne mais de 2 milhões de pessoas. Nunca vi um morador reclamar da

festa.  Nunca  vi.  Por  quê?  Porque  a  cidade  sabe  planejar.  Eles  contratam  várias

bandas internacionais para colocar 1 milhão de pessoas na praia, atrair dinheiro e

turistas, e ninguém reclama. O morador do Rio de Janeiro, em vez de reclamar, sente

orgulho daquilo. Mas aqui é diferente.

O  Deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Gustavo  Valadares,

discordarei de V. Exa. e do Deputado que me antecedeu em um ponto específico,

sobre a responsabilização do Prefeito da cidade, Márcio Lacerda. A cidade carece de

espaço físico para  a  realização de grandes eventos.  Hoje  temos uma dificuldade

muito  grande porque o  Mineirão,  por  exemplo,  está  em  obras.  Ali  há  um espaço

grande, para grandes eventos, mas que está impossibilitado de ser usado. O que

resta?

As associações de moradores de Belo Horizonte têm um conflito muito grande com

o poder  público,  ou seja,  na região da Pampulha, a associação de moradores se

mobiliza para impedir a realização de qualquer evento de grande porte. Aconteceu

isso  agora.  Eles  entraram  na  Justiça  para  impedir  um  evento.  Assim  também

acontece no Mangabeiras e no Bairro de Lourdes. Então, estamos falando de três

grandes  bairros  com  a  influência  de  um  poder  econômico  muito  forte.  Então,

responsabilizar o Prefeito nessa questão é muito fácil. O que acontece é a pressão da

sociedade contra os eventos na cidade. Os moradores dessas três regiões é que

estão sinalizando para a Prefeitura, para o poder público, que não devem ocorrer
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grandes eventos nessas regiões.

O que cabe à  Prefeitura,  ao  poder  público? Cabe  encontrar  um lugar  em Belo

Horizonte para a realização de grandes eventos, já que hoje a região da Pampulha

está impedida, mais precisamente o Mineirão.

Então não podemos aqui  responsabilizar  o Prefeito,  que tem feito um excelente

trabalho. É muito fácil criticar, mas não estamos na ponta de lá, tentando dirimir e

encontrar solução para um conflito tão grande como esse.

O Deputado Gustavo Valadares* -  V. Exa. foi  Vereador e conhece, como eu,  as

associações de bairro. Tenho amigos em todas essas que V. Exa. citou. Faço um

desafio. As associações são formadas por poucas pessoas, mas falam em nome da

coletividade presente no entorno.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Eles mobilizam a imprensa, mobilizam

a Justiça...

O Deputado Gustavo Valadares* - Belo Horizonte elegeu um Prefeito que não pode

se deixar levar por pressão das associações de bairro, porque, se assim for,  não

sairemos do lugar. Para isso há a Justiça, que tem sido coerente com as decisões da

Prefeitura e da Câmara Municipal.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Contra os eventos.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Gustavo, primeiramente concordo

com algumas afirmações.

Acredito que o Prefeito Márcio Lacerda seja o melhor administrador que este Brasil

já viu. Tem falhas? Sim, tem. Creio que falta um lugar adequado para que realmente

aconteçam os grandes eventos. Há equívocos por parte de alguns servidores, mas

não são todos; porém, o grande equívoco é que é preciso que as cidades atendam

aos empresários e à população.

Na questão dos bares, conforme V. Exa. disse, um passeio pode ser utilizado pelo

comerciante, pelas pessoas que têm o costume de ficar na esquina. É possível deixar

um espaço para o pedestre passar - afinal, a calçada foi feita para isso. É possível

diminuir esses conflitos de forma planejada e organizada. Quando viajamos a outros

países, percebemos os barezinhos com calçada florida, com lugar para o deficiente

passar, com acessibilidade para idosos e para todas as pessoas. Mas é muito difícil
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em  nossa cidade,  que  tem problemas  graves,  e  Márcio  Lacerda  tem  conseguido

mostrar  com  muita  competência  que  está  preparado  para  administrá-la.  Foram

diversas administrações anteriores que não mexeram onde era preciso.

Entendo que agora temos que tomar cuidado,  pois  as  eleições se aproximam e

começam a fazer críticas que não procedem. Quero defender o Deputado Gustavo,

quando diz que é preciso ter  um lugar para realização desses eventos. Mas Belo

Horizonte não é como Salvador.  Em Salvador,  a cultura é fazer festa dia e noite,

então, dá para conciliar as igrejas e os bares, com o som acústico e as festas. Há

exceções,  como os  grandes  eventos,  que  devem  ser  planejados  para  que  todos

possam curtir de maneira organizada e com segurança. Para isso, a população deve

entender as festas, como as festas folclóricas e tradicionais que V. Exa. mencionou. É

preciso  preservar  isso,  mas  é  preciso  também  ter  uma  cidade  organizada,

começando pelos  passeios.  Portanto,  admiro muito o Márcio.  Discordei  de alguns

servidores com relação a algumas interferências, e, quando houve o problema da

feira  “hippie”,  defendi.  Uma feira  linda  e  maravilhosa  deve  ser  organizada  e  não

aceitar que a industrialização tome conta. A feira deve ser ocupada pelos artesãos. E

fui defender esses artesãos, briguei, lutei. É preciso planejar, e é o que Márcio tem

feito. Obrigada.

O Deputado Gustavo Valadares* - Deputado Luiz Henrique, peço desculpas por não

poder  conceder-lhe  o  aparte,  até  porque  sei  que  engrandeceria  muito  meu

pronunciamento. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez – Sr. Presidente, público que nos assiste pela TV

Assembleia  em  todo  Estado  de  Minas,  boa  tarde  a  todos.  Quero  dirigir-me

especialmente aos meus conterrâneos de Alfenas, Lavras e região e falar a respeito

de um acidente gravíssimo ocorrido no último sábado na BR-491, no entrocamento

com  a  rodovia  estadual  que  dá  acesso  a  Fama.  Dois  veículos  se  chocaram

violentamente naquele trevo, e seis jovens perderam a vida. Tal foi a gravidade do

acidente que cinco jovens perderam a vida no ato, e o sexto, no dia seguinte, no

Hospital Alzira Velano. Alguns jovens ainda estão lutando pela vida naquele hospital.
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Um dos veículos era de Lavras, onde estavam estudantes da Universidade Federal

de Alfenas; e o outro era de Alfenas, dirigido pelo filho de uma pessoa muito querida,

Dr.  Edward  Quirino,  Provedor  da  Santa  Casa.  Ele  faz  um  belíssimo  trabalho,

recuperou a Santa Casa, que está em um bom caminho. Ele perdeu um filho de

maneira brutal e violenta, o jovem Arley, que era amigo dos meus filhos. Esses jovens

perderam a vida de uma maneira estúpida e violentíssima.

Eu fico indignado, pois essas mortes poderiam ser evitadas. Esses jovens poderiam

estar entre nós, estudando; o Gabriel, que é pai, poderia estar com a sua família, não

fosse o descaso com a vida, Srs. Deputados, senhoras e senhores telespectadores. A

BR-491, que passa por toda a região do Sul e Sudoeste de Minas, é uma rodovia da

morte.  Nela não há trevos e os que existem são precaríssimos. Nessa região há

muitas cidades, é uma região muito populosa. As cidades do Sul de Minas são muito

próximas umas das outras, com distâncias de 10, 15, 20 ou 30km, há um tráfego

intenso, porque sua economia é pujante e forte, mas as rodovias são as mesmas da

década de 60. O Caminho de Minas parou, não asfaltaram mais rodovias. As rodovias

federais foram recapeadas,  pavimentadas,  o que aumentou o perigo,  porque elas

ficaram mais velozes, mais rápidas e mais perigosas. Muito mais perigosas.

Ali  mesmo no trevo de Fama, que é uma cidade que recebe turistas de todo o

Brasil,  diversos  acidentes  já  aconteceram.  E  também  nos  trevos  da  cidade  de

Serrania e no que dá acesso a Divisa Nova. Na sexta-feira, eu estava indo para a

cidade de Guaxupé e vi, no trevo de Areado, um acidente grave, envolvendo uma

carreta  que  transportava  postes  de  cimento.  Então  todos  os  dias  sabemos  de

estatísticas  terríveis,  graves  e  lamentáveis,  relacionadas ao trânsito e  à vida  das

pessoas. Amanhã terei uma reunião com o DNIT, para tratar especificamente da BR-

491. Estou agendando também uma reunião com o DER, porque algumas rodovias

estaduais possuem radares, mas é preciso que todas as rodovias os tenham. Se não

evitarmos acidentes, movidos pela consciência, teremos de evitá-los, movidos pelo

bolso. Os radares são necessários para que os motoristas respeitem a sinalização e

diminuam a velocidade. Se houvesse um radar nas proximidades do trevo de Fama,

talvez esse acidente não tivesse acontecido. Se esse trevo tivesse sido construído de

maneira  adequada,  se  fosse  feito  de  modo  a  respeitar  a  vida  e  o  dinheiro  do
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contribuinte, que paga o IPVA, com certeza, hoje, esses jovens estariam vivos.

Quero também prestar a minha solidariedade aos familiares dos jovens de Lavras

que  estavam  estudando  em  Alfenas,  aos  familiares  dos  jovens  de  Alfenas  que

perderam a vida e aos milhares de jovens trabalhadores e trabalhadoras que têm

perdido a vida nessas rodovias perigosíssimas do nosso Estado. Não há um único dia

aqui sem que um parlamentar fale sobre uma rodovia federal ou estadual. Sempre há

um parlamentar para lamentar as mortes. Ora, é preciso que os governos federal e

estadual entendam que é isto que o povo de Minas e de todo o Brasil espera dos

governantes: que eles ajam e cumpram seus papéis.

Quando era Prefeito  da cidade de Alfenas,  Deputado Duilio  -  já  lhe  concederei

aparte -, pagamos a elaboração de um projeto do trevo da Unifenas, em Alfenas, que

está  pronto,  está  pago  e  entregue  ao  DNIT,  falta  apenas  construí-lo.  E  não  se

constrói, e as vidas vão sendo ceifadas. Fora os prejuízos econômicos, os prejuízos

de toda a região com a falta de trevos e de fiscalização. Não há fiscalização, não se

vê Polícia Rodoviária Federal e Estadual nas nossas estradas. Não há fiscalização,

com relação à venda de bebidas alcoólicas nas beiras das estradas. Ou a Lei Seca

vale  apenas  para  os  bares  de  Belo  Horizonte  e  não mais  para  os  de  beiras  de

estradas, como era no início, quando eram fiscalizados?

Hoje é comum vermos motoristas de caminhões, de carretas e de carros de passeio

tomarem cerveja ou alguma outra bebida alcoólica e pegarem a estrada, colocando

em  risco  a  vida  das  pessoas.  Cadê  a  fiscalização?  Cadê  a  responsabilidade  da

Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, do governo federal e do

governo do Estado?

O Deputado Duilio de Castro (em aparte)* – Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Parabenizo-o por nos trazer um assunto de tamanha importância não apenas para os

mineiros,  mas  para  toda  a  população  brasileira.  Na  verdade,  vemos  as  nossas

estradas como corredores da morte. Aproveitando a deixa de V. Exa., cito as BRs 351

e 356. Na BR-351, chegam a fazer o chamado balé das carretas. Na BR-356 há

buracos  em  que  cabe  um  carro.  É  um  absurdo  isso.  Foi  bom  para  o  Brasil  a

popularização  do  veículo  -  considero  isso  importante  -,  mas  temos  de  ter

investimentos  no  sistema  viário.  Parece-me  que  se  popularizaram  também  as
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carretas.  Nunca  vi  tantas  carretas  nas  estradas.  A BR-040  faz  Sete  Lagoas  e  o

caminho do sertão, o caminho de Brasília. Foi feita a duplicação até Sete Lagoas,

mas não se pode falar que é uma rodovia, uma BR. Hoje podemos falar que ali é uma

via expressa. Nunca vi tantos carros e tantas carretas. Passo por ali todos os dias,

pois vou e volto de Sete Lagoas. Lá presencio inúmeros acidentes, que aliás levam a

óbito.

A  situação  não  é  diferente  se  pegarmos  a  BR-381,  que  está  precisando  de

duplicação.  Quando  V.  Exa.  aborda  esse  assunto,  pensamos  até  onde  vai  a

responsabilidade  de  cada  gestor.  Não  estamos  falando  de  partidos,  de  governo

federal  ou  de  governo  estadual.  Estamos  falamos  de  responsabilidade.  Temos  o

Proacesso, que interligou todos os Municípios do Estado, e agora vem o Caminhos

de Minas, para o qual esta Casa aprovou um empréstimo.

Precisamos duplicar as rodovias e de mais investimentos. Não precisamos apenas

de asfaltamento; precisamos de duplicá-las e abrir  o sistema viário brasileiro para

evitar  a  ocorrência  dessas  tragédias.  Quero  até  me  irmanar  a  suas  palavras  de

solidariedade com essa famílias de Alfenas e Lavras, que, infelizmente, tiveram suas

vidas ceifadas. Isso está acontecendo todos os dias, em todas as estradas, por todo o

Brasil. Esses acidentes têm de parar. O governo federal tem de buscar um caminho

de investimentos. Caso contrário, se se popularizarem carros, caminhões e carretas e

não se mexer no sistema viário,  as estradas continuarão matando cada vez mais.

Portanto, parabenizo-o por nos trazer esse assunto. Precisamos cobrar ações mais

severas e mais investimentos para termos o prazer e o direito de rodar pelas nossas

rodovias. Parabéns.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado. Antes de conceder aparte ao

Deputado Luiz Henrique, quero dizer que sou conhecido pelos meus conterrâneos e

companheiros do PT da região por ser um homem de ação. Já interrompemos por

muitas vezes o tráfego naquelas rodovias para exigir a manutenção e a conservação

delas. Aliás, isso ocorreu até quando eu era Prefeito. Espero que não seja preciso

interromper novamente o tráfego nas rodovias até que os governos estadual e federal

cumpram o seu papel.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  quero
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parabenizá-lo pelo tema em discussão. Concordo com V. Exa. quando se refere ao

sistema viário brasileiro. O que está faltando é planejamento. Vamos ficar aqui por 30

anos falando de acidentes nas estradas se não pensarmos em um modal ferroviário.

Temos de diminuir o custo-Brasil com isso. Navegação de cabotagem. Temos a maior

costa navegável do mundo.

O Deputado Pompílio Canavez* - Hidrovias.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Vemos uma carreta sair de Salvador para

levar carros a Porto Alegre, atravessando meio Brasil por rodovias. Isso poderia ser

feito por via do oceano, que é mais barata e prática. Temos de pensar o Brasil do

futuro  com  um  modal  ferroviário;  caso  contrário,  ficaremos  30  anos  falando  de

estradas  esburacadas,  de  manutenção,  de  vias  e  de  acidentes  como  esse  que

ocorreu. Quero me solidarizar com as famílias.

Por  outro lado,  é  com alegria  que o  Estado de Minas  Gerais,  especialmente o

Jequitinhonha,  recebe  hoje  a  Sra.  Renata  Campos,  esposa  do  Governador  de

Pernambuco,  Eduardo  Campos,  que  está  visitando  o  Vale  do  Jequitinhonha  e

conhecendo a nossa economia criativa e o nosso artesanato. Parabenizo V. Exa. pelo

tema  e  também  a  Sra.  Renata  Campos,  por  conhecer  um  pouco  o  trabalho

desenvolvido na região.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputado Pompílio, realmente todos

têm razão. Precisamos melhorar muito as nossas estradas. A MG-050 foi a primeira

PPP do Estado de Minas Gerais.  Há mais  de um ano,  não há obras próximas a

Divinópolis.  Estamos  passando  uma fase  muito  ruim,  principalmente  no  trevo  de

Icaraí, onde se concentra todo o PIB da cidade. Os empresários e trabalhadores têm

dificuldade para passar por ali  e voltar  para a cidade. Eles ficam mais de 1 hora

esperando o fluxo de carros para entrar na rodovia. De fato, o problema é sério. Já

solicitamos a solução junto ao DER e à Nascentes, mas não temos resposta. No dia

29,  quinta-feria  próxima,  Deputado  Pompílio,  faremos  uma  audiência  pública  na

Assembleia Legislativa para tratar do problema da Nascentes das Gerais e da PPP da

MG-050. Aproveito a oportunidade para convidar a todos, especialmente a população

das cidades do trecho da Nascentes, para tratarmos do contrato. Temos a certeza de

que devemos repactuar para ter mais obras. O custo é alto, o pedágio é caro, R$4,00
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por carro pequeno. Precisamos de benefícios, não podemos ter apenas custos, que

são inevitáveis. Vamos brigar por isso. Parabéns! É isso mesmo, estamos aqui para

trabalhar.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado.  Estive  em  Passos  na  sexta-feira,

Deputado, e, durante conversa com membros do Partido dos Trabalhadores, como o

Auro Maia, provável candidato a Prefeito, todos disseram a mesma coisa da MG-050,

ou seja, que é cara, esburacada, perigosa, cheia de curvas. Eles estão se sentindo

roubados, porque pagam para ter uma estrada como as de São Paulo, mas ela é

sofrível. Faço questão de estar presente na sua audiência.

Para encerrar,  Sr. Presidente, manifesto, mais uma vez, a solidariedade de toda

esta  Casa à  família  dos  jovens que perderam a  vida  nesse trágico  acidente  que

poderia ter sido evitado. Amanhã estarei no DNIT cobrando a instalação de lombadas

eletrônicas e radares em toda a extensão da BR-491. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Presidente, Deputado Inácio Franco, saúdo V.

Exa. e todos os membros da Mesa desta Casa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.

Saúdo também a nossa querida gente de Minas Gerais. A TV Assembleia é poder e

voz do cidadão deste bravo Estado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarmos

juntos.

Sr.  Presidente,  parece que combinamos debater sobre a malha rodoviária.  Hoje

pela manhã, uma das principais emissoras de Minas dava conta de uma entrevista do

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Ao ser questionado

sobre a inércia dessa instituição quando ocorre acidente nas rodovias, ficou latente

que ela não tem condições de continuar trabalhando como deveria.  A cidade-base

que este Deputado representa e da qual foi, com muito orgulho, Prefeito e Vereador, é

Campo Belo. Para chegar a Belo Horizonte, viemos pela BR-381, Sul.

Quando se começa a chegar na Serra de Itaguara, qualquer pequeno acidente que

houver dali  para cá, nas imediações da Refinaria Gabriel Passos, antes da Fiat e

perto  de  Betim,  impossibilitará  que  chegue  a  Belo  Horizonte  ambulâncias,

profissionais,  funcionários e estudantes. Por  que será que está acontecendo isso,
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caro Presidente? Só uma situação nos reporta a essa fala.

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina mandou para cá, no período das

férias deste ano, um helicóptero para ajudar na fiscalização do tráfego do trânsito nas

rodovias. Ora, esse helicóptero atende às demandas lá de Santa Catarina, aquele

pequeno Estado do nosso querido país. Já no grande Estado de Minas Gerais, não

há um helicóptero sequer.  No grande Estado de Minas Gerais,  não há proporção

entre os servidores da Polícia Federal e a quantidade de quilômetros que as nossas

rodovias federais têm. Minas Gerais é o terceiro Estado a contribuir com o governo

federal na arrecadação dos impostos, mas está em 15º em retorno de investimentos

em nossas rodovias.

O Deputado Pompílio Canavez, a cujo partido a Presidenta, que se diz de Minas

Gerais, é filiada, me antecedeu. Na verdade, falta zelo, falta gosto, falta vontade, falta

amor a esta terra por parte do governo federal, para olhar com mais carinho para os

mineiros. Citei aqui a BR-381, mas também aqueles que vêm da BR-381 norte estão

em piores condições. Aqui no sul já temos a duplicação de São Paulo até a Capital

mineira, mas no norte não temos. Norte rima com que, mesmo? Com saúde ou com

morte? Norte rima com morte. Não é à toa que ela é chamada de “rodovia da morte”.

A rodovia tem esse apelido pelo abandono, pelo descaso e pela falta de compromisso

do governo federal. Governo que tem agora uma mineira.

Estou vendo a atual Presidente com muito gosto e com muito carinho dizer que vai

liberar 80 bilhões de reais para fazer uma linha que ligará Rio de Janeiro a Campinas.

É o trem bala, que anda muito rápido. Enquanto isso, aqui em Belo Horizonte, em

nossas  rodovias  mineiras,  não há investimentos necessários  para  salvar  vidas.  O

dinheiro que gastará com esse trem bala sobraria para atender às necessidades de

Minas Gerais e de mais dois, três, quatro ou cinco Estados. Resolveria,  assim, os

problemas  essenciais  dos  Estados,  aquilo  que  está  matando.  Será  que  aqui  em

Minas não tem quem possa dizer à Presidenta: “Olha, Presidenta, estão dizendo lá

que a senhora nasceu em Minas, mas que não tem olhado para aquele Estado com

gosto,  com  zelo  de  uma  verdadeira  mineira.  Dizem  lá,  Sra.  Presidenta,  que  na

Assembleia Legislativa os Deputados estão tristes porque Pernambuco recebeu mais

recursos do que Minas Gerais.” Será que não tem alguém para dizer a ela em Brasília



1542
____________________________________________________________________________

que  nós,  de  Minas  Gerais,  somos  os  seus  conterrâneos?  Ou  será,  meus  caros

Deputados, que ela é nossa conterrânea por uma obra do acaso?

Há gerentes de bancos que viajam a trabalho em vários Estados. Quando nasce

sua filha aqui, dizem: “É mineira a minha filha. Que beleza!” Mas, na verdade, Minas

não nasceu no coração dela.

Ela nasceu aqui - circunstância do acaso -, mas o coração da Presidenta não tem

Minas Gerais, tem a Bulgária. Pergunto aos Srs. Deputados, aos telespectadores: por

que tem Bulgária e não tem Minas Gerais? Querem saber? Muito fácil. Quem lê jornal

sabe, quem acompanha os trabalhos desta Casa também sabe por que a Presidenta

não ajuda Minas e ajuda a Bulgária. Os pais dela vieram de lá, ela é filha de búlgaros.

A  Presidenta  foi  lá  cumprimentar  o  seu  povo  quando  assumiu,  foi  passear  na

Bulgária, recebeu elogios, cumprimentos. O avião presidencial, o chamado Aerolula,

levou-a. Ela visitou a cidade natal, o que está muito certo, não há nada de errado.

Mas mandar 50 milhões para a Bulgária para ajudar nas enchentes e esquecer Minas

Gerais  e  o  País  em  que  nasceu?  O  país  que  o  papai  e  a  mamãe  nasceram  é

importante, mas e a terra natal? Onde está a mineiridade, o amor a Minas Gerais?

Acho que a  Presidenta  está  mal-informada,  acho  que os  seus  companheiros  em

Minas Gerais, a companheirada, como gostam de serem tratados, não tem levado a

ela  as  solicitações,  não  tem  levado  a  ela  o  que  nós,  mineiros,  precisamos  e

queremos. Alguns que poderiam levar a ela esses assuntos estão preocupados em

composições políticas, em destruir imagens de políticos que talvez ameacem o trono,

e não estão levando a ela as necessidades primárias, elementares de Minas Gerais.

Essa é a triste conclusão a que chego.

Fico pensando no porquê desse abandono, desse esquecimento. Não canso de

falar,  Sr.  Presidente, que choveu muito. Propus agora uma audiência pública para

discutir com os Prefeitos, principalmente os da Zona da Mata, em que dia chegou, o

quanto chegou e se o povo ainda está triste. Estou esperando, vamos descobrir os

pingos nos “is”. Acho que precisaremos mandar os vídeos para ela do povo chorando,

sem casa, das cidades destruídas e dizer a ela: “Cara Presidenta, a Bulgária está

muito longe, Minas Gerais está pertinho. Se não está pertinho do coração da senhora,

está mais perto do que Brasília. Olhe a distância em que está a Bulgária e a distância
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em que está Minas Gerais. Se está fora do âmago, lá do fundo do coração a nossa

Minas  Gerais,  aqui  há  pessoas  que votaram na senhora,  que acreditaram  que  a

senhora fosse honrar as tradições de Minas, que acreditaram que, como boa mineira,

a senhora não viraria as costas para o seu Estado, para a sua terra natal”. Como

disse no início, talvez a circunstância de ter passado por Minas Gerais, de a mamãe

ter tido a filha aqui, não encantou, não tomou conta. Talvez seja isso, não sei.

Não concedi aparte ainda porque tenho que construir esse raciocínio e tenho que

sinalizar aonde quero chegar. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, se a

Polícia Rodoviária Federal não agir rapidamente, proporei na comissão pertinente um

requerimento chamando-a para nos apresentar um plano de ações estratégicas que

solucione,  o mais  rápido possível,  os  problemas quando ocorrer  um acidente nas

rodovias que chegam a Minas Gerais - a BR-381 Norte e Sul e a BR-262, que ligam

nosso Estado ao querido Estado de Goiás, São Paulo, Espírito  Santo e à Capital

paulista. Não pode acontecer um acidente que não se chega a Belo Horizonte.

O  Deputado  Fred  Costa  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  como  lhe  é

peculiar,  sempre  com  brilhantismo  traz  aqui  temas  relevantes.  Felicito-o  por  seu

pronunciamento,  mas  também  não  poderia  deixar  de  dizer  que  V.  Exa.  foi  um

exemplo de Chefe de Executivo que deveria ser seguido em todas as esferas. V. Exa.

cita a “Presidenta Lula”. Com muita tristeza, como cidadão belo-horizontino que amo

esta  cidade  e  este  Estado,  esperávamos  todos  nós  um  tratamento,  senão

preferencial, privilegiado, pelo menos republicano por parte da Chefe do Executivo. V.

Exa.  e  os  nobres  pares  são testemunhas  do  quanto  este  Deputado  se  esmerou

juntamente  com  os  demais  pares  na  nossa  Frente  Parlamentar  Pró-Metrô.  A

Presidenta  esteve  em  Belo  Horizonte  promovendo  verdadeira  pirotecnia  quando

anunciou que, finalmente, teríamos os recursos tão esperados para a ampliação do

nosso metrô, que, até o presente momento, tem apenas 28,2km. Estamos apenas no

mês de março e já tivemos praticamente quatro interrupções do nosso metrô, em

função  da  falta  de  investimento  e  de  modernização.  Se  hoje  ele  funciona  é  tão

somente pela competência, pelo esforço dos abnegados funcionários que fazem de

tudo para que o metrô continue atendendo aos belo-horizontinos e aos moradores da

Região Metropolitana. Parabéns aos guerreiros funcionários da CBTU.
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Não  podemos  ignorar  a  realidade  e  devemos  lembrar  que  recentemente  a

Presidenta esteve não só em Belo Horizonte, mas também em Recife, Pernambuco,

em Salvador, na Bahia, anunciando também recursos para o metrô dessas Capitais;

no entanto, até o presente momento ficamos limitados ao anúncio político, sem a

efetivação desses recursos para que o governo do Estado de Minas Gerais, que teve

a coragem, a ousadia de formar um consórcio entre Belo Horizonte,  Contagem e

Betim, pudesse viabilizar recursos junto ao PAC da Mobilidade, mas que até hoje não

recebeu sequer um centavo.

Pasmem,  senhores,  daquilo  que  foi  aprovado,  retiram  apenas  uma  parte  da

proposta. Quero acreditar  que não tenha sido por  disputa política, que tenha sido

mero acaso ou incompetência dos que analisaram o projeto. Retiraram exatamente o

trecho de Venda Nova ao Centro Administrativo. Não é possível que, por uma disputa

político-partidária,  sejam  sacrificados  mais  de  5  mil  funcionários  que  lá  estão

diariamente  ou  muito  mais.  Gostaria  de  ver  aqui  os  mesmos  Deputados  que

criticaram o Centro Administrativo, que está em período de adaptação e transição e

que,  portanto,  tem,  sim,  as  suas  falhas,  apesar  de  ser  fundamental  para  o

desenvolvimento  do  Vetor  Norte.  Temos  de  ressaltar  isso  e  parabenizar  o  atual

Governador e o ex-Governador pela coragem de fazê-lo. Esses mesmos Deputados

deveriam estar aqui agora, pois são da base da “Presidenta Lula”, a nível federal, dos

partidos  que  compõem  a  sua base,  para  cobrar  dela  o  bom  tratamento  a  esses

servidores  públicos,  a  liberação  do  dinheiro,  quando  assim  o  fizer,  e  também  os

recursos para a expansão até o Centro Administrativo.

Quero  dizer  a  V.  Exa.,  Deputado  Duarte  Bechir,  que  continuarei  mobilizando  a

sociedade  civil.  Tenho  certeza  de  que  terei  o  apoio  de  V.  Exa.  e  dos  demais

Deputados para o nosso trabalho junto à Frente Parlamentar Pró-Metrô, para que

possamos,  finalmente,  garantir  esses  recursos  tão  esperados  e  que  se  fazem

necessários. Neste momento a proposta de 40,1km é uma necessidade, mas, com o

grave  problema  de  mobilidade  urbana  da  Região  Metropolitana,  será  um  mero

paliativo. Portanto, para os que trabalham com responsabilidade, temos um exercício

contínuo pela frente, que é trabalhar a mobilidade urbana. Parabéns, Deputado, pelo

seu pronunciamento, e agradeço o aparte.
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O Deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, Deputado. Ao concluir meu raciocínio,

eu não poderia deixar de dizer que o Deputado Fabiano Tolentino é de Divinópolis e

que também se encontram aqui o Deputado Luiz Carlos Miranda, que é da região de

Ipatinga, e o Deputado Glaycon Franco, de Conselheiro Lafaiete. Alguns deles vêm

pela BR-381, outros pela BR-040, e o Deputado Fabiano Tolentino falou sobre as

condições da MG-050, a PPP que está lá. O governo de Minas anunciou que vai rever

o contrato, recalcular o preço cobrado e verificar se as metas estão sendo cumpridas.

Podem cobrar deste Deputado, porque o governo já fez o anúncio.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, digo que irei propor à comissão pertinente um

debate, chamar a esta Casa, dando atenção à gente de Minas Gerais. Chamaremos

a Polícia Rodoviária Federal para que nos apresente um plano de trabalho capaz de

atender aos mineiros, quando, por um desígnio do destino, algum acidente acontecer

nas estradas que dão acesso a Belo Horizonte. Muito obrigado a todos pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para,  no  Prazo  de  60  Dias,  Proceder  ao  Acompanhamento  das  Obras  de

Reconstrução das Áreas Afetadas pelas Enchentes e Apresentar Propostas para o

Enfrentamento  dos  Problemas  Decorrentes  do  Excesso  de  Chuvas  no  Estado,

doravante  denominada  “Comissão Especial  das  Enchentes”.  Pelo  BTR:  efetivos  -

Deputados  Arlen  Santiago  e  Gustavo  Valadares;  suplentes  -  Deputados  Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Juninho  Araújo;  pelo  BAM:  efetivo  -  Deputado  Gustavo  Corrêa;

suplente - Deputado Délio Malheiros; pelo PT: efetivo - Deputado Pompílio Canavez;
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suplente  -  Deputado  Ulysses  Gomes;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda; suplente - Deputado Gustavo Perrella. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2012, do Deputado Délio Malheiros

e  outros,  que  altera  o  art.  21  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -

Deputado Neider Moreira e Deputada Luzia Ferreira; suplentes - Deputados Bosco e

Fred Costa; pelo BAM: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Hely

Tarqüínio;  pelo  PT:  efetivo -  Deputado André  Quintão;  suplente -  Deputado Paulo

Lamac;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado  Bruno  Siqueira;  suplente  -  Deputado

Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.765 a 2.775/2012,

da  Comissão  de  Segurança  Pública,  2.776/2012,  da  Comissão  de  Administração

Pública, 2.777/2012, da Comissão de Saúde, 2.778/2012, da Comissão de Defesa do

Consumidor,  2.779  a  2.788/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  2.789  e

2.790/2012,  da  Comissão de Transporte.  Publique-se para  os  fins  do art.  104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  5ª  Reunião

Ordinária, em 20/3/2012, do Requerimento nº 2.610/2012, do Deputado Doutor Viana;

de Segurança Pública (2) - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 20/3/2012, dos

Projetos de Lei nºs 1.964/2011, do Deputado Duarte Bechir, 2.300/2011, do Deputado

Antonio Lerin, este com a Emenda nº 1, e 2.754/2011, do Deputado Doutor Viana, e

dos  Requerimentos  nºs  2.613  e  2.614/2012,  do  Deputado  Elismar  Prado;  e

aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 27/3/2012, do Projeto de Lei nº 920/2011, do

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.697/2012,  da

Deputada Liza Prado, e 2.706 e 2.707/2012, do Deputado Elismar Prado; de Direitos

Humanos - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 21/3/2012, dos Requerimentos

nºs  2.594/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  e  2.597/2012,  do  Deputado  Vanderlei
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Miranda;  de  Saúde  -  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  21/3/2012,  dos

Requerimentos nºs 2.634 a 2.636/2012, do Deputado Délio Malheiros, 2.640/2012, do

Deputado Marques Abreu, 2.670/2012, do Deputado Ulysses Gomes, e 2.692/2012,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 21/3/2012, dos Requerimentos nºs 2.652 a 2.656/2012, da Deputada

Ana  Maria  Resende,  2.657  a  2.661,  2.663  a  2.667/2012,  do  Deputado  Duilio  de

Castro;  de  Educação  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  21/3/2012,  dos

Projetos de Lei nºs 706/2011, do Deputado Arlen Santiago, e 973/2011, do Deputado

Tiago Ulisses,  e  dos  Requerimentos nºs  2.633/2012,  do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 2.639/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.662/2012, do Deputado Duilio

de  Castro,  e  2.695  e  2.696/2012,  do  Deputado  Elismar  Prado;  de  Esporte  -

aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em  20/3/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.495/2011, do Deputado Elismar Prado, e 2.607/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, e

do  Requerimento  nº  2.694/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir;  de  Transporte  -

aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  20/3/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.626/2011, do Deputado Zé Maia, e 2.121/2011, do Deputado Duarte Bechir, e dos

Requerimentos  nºs  2.585  a  2.587/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,

2.592/2012, do Deputado Duarte Bechir, 2.596/2012, da Deputada Rosângela Reis,

2.609/2012, do Deputado Doutor Viana, 2.622/2012, do Deputado Délio Malheiros,

2.627/2012, da Deputada Rosângela Reis, e 2.631/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; do Trabalho - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 21/3/2012, dos Projetos

de  Lei  nºs  2.180/2011,  do  Deputado  Fabiano Tolentino,  2.763/2011,  do  Deputado

André Quintão, e 2.780/2011, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs

2.632/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.637 e 2.638/2012, do Deputado

Duarte Bechir;  de Cultura - aprovação, na  3ª Reunião  Ordinária, em 21/3/2012, dos

Projetos de Lei nºs 1.511/2011, do Deputado Duarte Bechir, 1.838/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 2.457/2011, do Deputado Elismar Prado, e 2.723/2011, este com

a Emenda nº 1, do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 2.411/2012, do

Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  2.422/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  e

2.425 e 2.611/2012, do Deputado Doutor Viana; de Política Agropecuária - aprovação,

na 4ª  Reunião  Ordinária,  em 21/3/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.801/2012,  com a
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Emenda nº 1, do Deputado Rogério Correia;  de Administração Pública - aprovação,

na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  20/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.478/2012,  do

Deputado Duarte Bechir, 2.540/2012, do Deputado Gilberto Abramo, 2.612/2012, do

Deputado Elismar Prado, 2.625/2012, do Deputado Luiz Henrique, e 2.626/2012, do

Deputado Neilando Pimenta; e de Turismo - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em

27/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.618/2012,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  e

2.703/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelo  Deputado

Bonifácio  Mourão  -  indicando  o  Deputado  Fred  Costa  para  membro  efetivo  da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 8/2011, na vaga do ex-Deputado Mauri Torres (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia -  Sr.  Presidente,  pedi  a  palavra  pela  ordem  para

justificar  um  pedido  que  farei  a  V.  Exa.  Gostaria  de  justificar,  até  para  que  os

Deputados e as Deputadas entendam o que vem acontecendo. Há várias reuniões,

em nome da Bancada do PT, tenho manifestado nossa estranheza pelo fato de que

qualquer  requerimento  que busque fazer  qualquer  investigação ou esclarecimento

acerca de questões relativas ao governo do Estado que venha de nossa autoria, do

PT, ou de Deputados da Oposição é rejeitado. Temos um requerimento que está na

Mesa desde junho do ano passado, e não foi nomeado relator. Agora o Ministério

Público, graças a um requerimento lá entregue por mim e pelo Deputado Sávio Souza

Cruz,  Líder  do  PMDB,  resolveu  instaurar  inquérito  contra  o  ex-Governador  Aécio

Neves e sua irmã, Andrea Neves, por dinheiro público colocado na rádio dos dois -

um era Governador e a outra era quem liberava o recurso financeiro para a rádio.

Essa solicitação de junho do ano passado está na Mesa da Assembleia até hoje, e

não foi nomeado relator. Não há um procedimento para haver sequência, um simples

esclarecimento de quanto Andrea Neves passou à rádio do seu irmão, Senador Aécio

Neves, durante esse período. Todos os requerimentos que apresentei esta semana

foram rejeitados,  relativos a licitações no Mineirão,  no Independência,  no  Ipsemg.

Hoje tentei fazer uma discussão e também não tive apoio nas comissões, porque o

que vem de nós não se pode saber. Vi aqui Deputados atacarem a Presidenta Dilma

sem  nenhuma  razão,  e  nenhum  teve  a  coragem  de  perguntar  por  que  o  Prof.
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Anastasia persegue tanto as professoras em Minas Gerais. Hoje o jornal “O Tempo”

diz que merenda é negada a professor. Até merenda negam aos professores. É uma

perseguição  absoluta.  O  projeto  único  que  funciona  em  Minas,  o  “Minas  sem

Governo”,  funciona  agora  também  para  atacar  os  professores,  que  não  podem,

Deputado Luiz Carlos  Miranda,  sequer  merendar.  A merenda está proibida,  numa

nítida perseguição às professoras, porque elas ousaram não concordar com a política

salarial, o choque de gestão e o déficit zero, que, como dito muitas vezes aqui, trata-

se de uma mentira. O governo não permite sequer que perguntemos à Secretária de

Educação de onde veio essa ordem absurda de proibir que as professoras merendem

na escola,  que tenham acesso à merenda escolar que os alunos têm. Até isso a

Secretaria de Educação e o governo Anastasia têm negado aos professores e às

professoras depois do período grevista, perseguindo-os nas férias-prêmio e em todas

as  outras  coisas.  Os  Deputados  do  governo  fingem  que  não  existem.  Professor

passou a  ser  inimigo  do  governo do Estado;  o  governo  do Estado passou a ser

carrasco dos professores;  e não podemos discutir  esses assuntos  nas comissões

porque os requerimentos são todos negados. É feita uma tropa de choque do governo

para  derrotar  todos  os  requerimentos.  Pede-se  esclarecimento,  é  derrotado;

Deputado Rogério Correia, derrotado. Vai lá  a tropa de choque do governo e age

assim  para  impedir  o  debate.  Depois  querem  simplesmente  que,  no  Plenário,

aprovemos os absurdos do governo, os vetos. Ora, não. Ou temos uma convivência

democrática na Assembleia Legislativa, ou exerceremos também o nosso direito de

obstruir no Plenário, que é o que estamos fazendo. Por isso, Sr. Presidente, queria

justificar o pedido que agora farei. Percebendo que não há quórum, solicito a V. Exa.

que termine a nossa reunião. Faço também um pedido ao Líder do Governo e ao

Presidente da Assembleia para que se sentem com os Líderes e tentem fazer com

que a Assembleia funcione de maneira igual para todos e não apenas para os do

governo.  Sr.  Presidente,  não havendo quórum regimental,  peço-lhe que termine a

reunião, como determina o Regimento Interno.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
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logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 28, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva 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 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 da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Ronan José de Oliveira Dias, Presidente da Câmara

Municipal  de Bambuí,  solicitando que esta Comissão intervenha junto ao governo

estadual para o aumento do efetivo policial nesse Município; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos Srs. Paulo Piau, Deputado Federal, e Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa

Social  (2)  (16/3/2012),  e  Rodrigo  Antunes  Lage,  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de

Timóteo (17/3/2012). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

426/2011 (Dalmo Ribeiro Silva)  e 1.847/2011 (Sargento Rodrigues),  ambos em 1º

turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende 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 1.964, 2.300, esse com a Emenda nº 1, e 2.754/2011, que receberam parecer por

sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada um  por  sua vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 2.613 e 2.614/2012. Registra-se a presença do Deputado Antônio

Júlio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e
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a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  dos  Municípios

mineiros  afetados  pelas  chuvas,  no  período  de  outubro/2011  a  janeiro/2012;  da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro

Silva e João Leite (5) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado

pedido  de  providências  para  arquivar  o  projeto  que  visa  construir  um  centro  de

reeducação  de  jovens  em  conflito  com  a  lei  no  Município  de  Esmeraldas,  seja

encaminhado ao Ministro  de  Estado de Educação pedido  de  providências  para  a

implantação de uma escola técnica federal no terreno da Fundação Caio Martins, no

Município de Esmeraldas;  seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências  para  a  reforma  e  a  revitalização  da  Fundação  Caio  Martins  e  a

reestruturação  do  curso  profissionalizante  oferecido  nessa  entidade,  sejam

encaminhadas ao Governador do Estado e ao Secretário de Defesa Social as notas

taquigráficas  da  5ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão  e  seja  encaminhado  ao

Comando da PMMG pedido de informações sobre denúncias da retirada, por parte de

policiais militares, de faixas dos torcedores do Clube Atlético Mineiro durante os jogos

desse Clube;  do Deputado Sargento Rodrigues (2)  em que solicita  seja realizada

reunião para ouvir  o  Vereador Delegado Francisco Lemos, Presidente da Câmara

Municipal de Coronel Fabriciano, em face das graves denúncias por ele apresentadas

de  esquema de  corrupção,  com  liberação  de  traficantes  mediante  pagamento  de

"propina" e improbidade administrativa, e seja realizada reunião de audiência pública,

com a presença de parlamentares integrantes das Comissões de Segurança Pública

das Assembleias Legislativas dos Estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de

Mato Grosso do Sul e de São Paulo para debater o contrabando de armas e o tráfico

de drogas,  seus desdobramentos e consequências  para  a segurança pública  dos

Estados e Municípios; e da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento

Rodrigues,  Dalmo Ribeiro Silva,  João Leite e Antônio Júlio  em que solicitam seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para aumentar o

efetivo da Polícia Militar e o número de viaturas, bem como solucionar a ausência de

um  Delegado  da  Polícia  civil  de  plantão  no  Município  de  Bambuí.  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas - Maria Tereza Lara.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Delvito Alves 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

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Álvaro  Henrique  Baggio,  Chefe  do  Gabinete

Pessoal  da  Presidência  da  República,  e  Arnaldo  Sampaio  de  Moraes  Godoy,

Consultor-Geral  da  União  (2),  em  resposta  ao  Ofício  nº  97/2012,  que  contém

ponderações sobre a Lei nº 14.309, de 2002, e o Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ;

e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  João da Silva  Ferrão,  Presidente da Agência  para o

Desenvolvimento Integrado do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, e outros (9/2/2012);

Pedro  Ribeiro  de  Oliveira  Franzoni,  Gerente  Executivo  do  Comam;  e  Vasco  de

Oliveira  Araújo,  Secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte

(24/1/2012). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.800/2012, em

turno único, para o qual designou relator o Deputado Sávio Souza Cruz. 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 2.610/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.
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Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Célio Moreira (2) em que solicita seja encaminhado à Copasa-MG pedido

de  informações  sobre  o  modelo  Sistema  de  Gestão  Ambiental  e  análise  dos

resultados desse Sistema, a fim de identificar quais melhorias ambientais vêm sendo

alcançadas; e seja realizada reunião de audiência pública para debater a implantação

de Inspeção Veicular Ambiental e de Segurança no Estado; Fred Costa (2) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a preservação da

Estação Ecológica de Fechos, localizada no Município de Nova Lima; e seja realizada

reunião de audiência pública para debater o assoreamento do Lago da Barragem

Santa Lúcia, em Belo Horizonte; Liza Prado e Paulo Guedes em que solicitam sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Porteirinha  as  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,

realizada no Município de Janaúba em 1º/3/2012,  e pedido de informações sobre

denúncia de contaminação ambiental provocada por despejo de resíduos em cursos

d`água;  e  Sávio  Souza  Cruz em  que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência

pública para debater o parecer da Comissão de Constituição e Justiça para o 1º turno

do Projeto de Lei nº 2.181/2011, desse Deputado, que dispõe sobre a aplicação do

princípio da legalidade nos casos ambientais que menciona, em face dos seguintes

diplomas  normativos  do  Estado:  Decreto  nº  44.844,  de  25/6/2008,  Deliberação

Normativa Copam nº 74, de 9/10/2004, e Resolução Semad nº 870, de 30/12/2008; e

Tiago  Ulisses  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater os impactos ambientais decorrentes da expansão das atividades industriais e

minerárias da Companhia Siderúrgica Nacional, especialmente nas Minas Casa de

Pedra e Namisa.  Em seguida,  são recebidos pela  Presidência  requerimentos  dos

Deputados Célio  Moreira,  Luzia  Ferreira,  Ivair  Nogueira,  Rogério  Correia e Durval

Ângelo em que solicitam sejam encaminhados ao Instituto Estadual de Florestas e à

Copasa-MG  pedido  de  providências  para,  em  articulação  com  outros  órgãos

estaduais  e  municipais,  em  especial  com  as  Prefeituras  Municipais  de  Betim  e

Contagem, implantar todas as disposições previstas pela Lei Estadual nº 16.197, de

2006; e que, por meio dessa articulação, seja criado grupo de trabalho com os órgãos

que menciona, e seja convidada esta Comissão para reuniões com esses objetivos;
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Célio Moreira, Ivair Nogueira, Rogério Correia e Durval Ângelo em que solicitam seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  editar  com

urgência o decreto que regulamentará a Área de Proteção Ambiental da Vargem das

Flores; Célio Moreira, Luzia Ferreira, Ivair Nogueira, Rogério Correia, Carlin Moura,

Liza Prado e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada visita à Várzea das Flores

para verificar os problemas e demandas da região apresentados durante a audiência

pública  realizada  em  15/3/2012;  Célio  Moreira,  Ivair  Nogueira,  Rogério  Correia  e

Durval Ângelo em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Betim

pedido de providências para destinar um local para guarda de veículos apreendidos

pela Polícia Militar no Município; Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater o Sistema Rio Manso, a ser implantado

pela Copasa-MG por meio de parceria público-privada; e seja realizada reunião de

audiência pública no Município de São José da Lapa para debater a insuficiência no

abastecimento  de  água na localidade;  Sargento Rodrigues  em que solicita  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária às Sras. Marta

Alves Larcher, Coordenadora das Promotoria de Justiça de Defesa da Habitação e

Urbanismo; Lilian Maria Ferreira Marotta Moreira, Promotora de Justiça de Defesa do

Meio  Ambiente,  Patrimônio  Histórico  e  Cultural,  Habitação  e  Urbanismo;  Claudia

Pires, Conselheira Titular de Política Urbana e Conselheira Federal do Instituto dos

Arquitetos do Brasil; Juliana Renault Vaz, Presidente da Associação Pro-Civitas dos

Bairros São Luís e São José; aos Srs. Marcio Araujo de Lacerda, Prefeito Municipal

de Belo Horizonte; Iran Barbosa, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Flávio  Marcus  Ribeiro  de  Campos,  Presidente  da  Associação  dos  Amigos  da

Pampulha; ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ao Insituto Estadual

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais;  e Sávio Souza Cruz em que

solicita sejam encaminhados ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Secretário de Estado de Fazenda,

ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, ao Advogado-Geral do Estado,

à Defensora Pública-Geral do Estado, ao Diretor-Geral do IEF, à Diretora-Geral do

Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ao Presidente da Fundação Estadual de Meio

Ambiente, ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado, ao Presidente da
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Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do  Estado,  ao  Presidente  da  Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, ao Presidente da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado, à Superintendente Executiva da Associação

Mineira de Defesa Ambiental, ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural,

Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado, ao Presidente da Comissão

de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais e ao

Ouvidor  Ambiental  do  Estado  cópias  do  Projeto  de  Lei  nº  2.181/2011,  desse

Deputado, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça para o 1º turno do

projeto, para conhecimento e exame em face dos seguintes diplomas normativos do

Estado: Decreto nº 44.844, de 25/6/2008, Deliberação Normativa Copam nº 74, de

9/10/2004,  e Resolução Semad nº 870,  de 30/12/2008.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Ivair Nogueira – João Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Antônio  Júlio,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento do ofício do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo,

em resposta ao Requerimento nº 1.750/2011, publicado no “Diário do Legislativo” de

16/3/2012.Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.731/2011  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.  Submetidos a votação são

aprovados, em turno único, os Requerimentos nºs 2.615, 2.616 e 2.668/2012. 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 os requerimentos dos Deputados:  Délio  Malheiros  em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  qualidade  dos  serviços

prestados  pelas  operadoras  de  planos  de  assistência  à  saúde  tendo  em  vista  o

aumento vertiginoso do número de usuários desses convênios;Célio Moreira em que

solicita seja formulado votos de congratulações com o Procon Estadual pelos 30 anos

de fundação; Zé Maia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  com  as  Comissões  de  Cultura,  de  Segurança  Pública,  de  Fiscalização

Financeira  e Orçamentária,  e a de Esporte,  Lazer  e  Juventude para  discutirem o

Projeto  de  Lei  nº  158/2011,  que dispõe sobre  a  obrigatoriedade de cobertura  de

seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e

recreativos com cobrança de ingressos;  e  do  Deputado Duilio  de  Castro  em que

solicita visita ao Procon Assembleia, unidades Lourdes e Praça Sete, para conhecer

as instalações e o funcionamento desse órgão. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Liza Prado, Presidente – Duilio de Castro – Vanderlei Miranda.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Luiz  Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o Deputado Rogério  Correia.  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 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 apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Sandra Sallete da Silva,

Juíza de Direito da Comarca de Lagoa Santa, agradecendo o encaminhamento das

notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta Comissão; e dos Deputado

Sargento Rodrigues, solicitando a reiteração do Requerimento nº 407/2011; Amilton

Jacques Prates Rodrigues, encaminhando pedido de providências a esta Comissão

para que apure denúncias de crime de abuso de autoridade praticado por policial

militar  em  Teófilo  Otôni;  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon

Assembleia, encaminhando resposta ao Ofício 164/2012/SGM, informando que não é

de competência do Procon Assembleia tomar providências relativas a assuntos que

não tratam da defesa do consumidor, e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: Cel. PM Hebert Fernandes Souto

Silva, Corregedor,  prestando informações relativas aos Requerimentos nsº 1.670 e

2.009/2011; Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Estado de

Defesa  Social,  prestando  informações  relativas  a  Requerimento  nº  1.605/2011;

Joaquim  José  Miranda  Júnior,  Promotor  de  Justiça  Coordenador  do  CAOCrim,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.450/2012; Marcelo Eduardo

Freitas,  Delegado  de  Polícia  Federal  em  Montes  Claros,  prestando  informações

relativas a requerimento desta Comissão em que solicita informações referentes à

Operação Grilo; Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado da Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs

1.882, 2.008, e 2.160/2011 e informando o recebimento das notas taquigráficas da

20ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 14/9/2011, e o encaminhamento

das referidas notas às Secretarias de Estado de Educação e de Defesa Social, ao

Comandante-Geral  e  ao  Chefe  de  Estado  Maior  da  Polícia  Militar  (16/3/2012);

Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,  informando  o

recebimento das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária desta Comissão,

que teve por objetivo debater  a violação de direitos  humanos dos moradores das
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comunidades localizadas no entorno do Anel Rodoviário, e informando também que o

projeto e a obra de atualização do Anel  Viário  existente em Belo Horizonte serão

desenvolvidos e executados por meio de convênio com o Estado, através do DER,

assim como a definição das providências decorrentes; e do Cel. PM Marco Antônio

Bicalho,  respondendo  pela  Corregedoria  de  Polícia  Militar,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 6.816/2010 (17/3/2012). 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 2.594 e 2.597/2012. 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  os

requerimentos  dos  Deputados  Vanderlei  Miranda  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater a criação e os princípios que norteiam a

Frente  Nacional  de  Entidades  pela  Cidadania  e  Direitos  Humanos  na  Política

Nacional sobre Drogas, que no Estado de Minas Gerais está sob a coordenação do

Conselho Regional de Psicologia; Durval Ângelo (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir a situação dos moradores da ocupação

Zilah Sposito, diante da ação de reintegração de posse em desfavor da comunidade;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre

denúncias de violação de direitos humanos contra os transportadores de pessoas do

Estado, que trabalham com veículos fretados. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Luiz Carlos Miranda – Duarte Bechir.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DA SRA. ANALI DE REZENDE E

OUTROS PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

21/3/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,
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Duilio de Castro e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Bosco, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duílio de Castro, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à realização de

arguição pública da Sra. Miracy Barbosa de Sousa Gustin e dos Srs. Paulo José de

Araújo e Oderli  de Aguiar,  indicados para a função de Conselheiros do Conselho

Estadual de Educação, a apreciar os pareceres das indicações e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Deputado  Gustavo  Corrêa  retira-se  da  reunião.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os indicados e

para suas arguições públicas, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença do Deputado Paulo

Lamac e dos Vereadores Élcio da Silva, Robson Ricardo Monteiro, José Francisco

Rodrigues e Reilson Alves Sampaio, da Câmara Municipal de Engenheiro Navarro.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  A

Indicação  nº  53/2012  é  retirada  de  pauta  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, das

Indicações  nºs  54/2012  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas,  em  virtude  de

redistribuição)  e  55/2012  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de

redistribuição) para a função de Conselheiros de Conselho Estadual de Educação.

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 março de 2012.

Duarte Bechir, Presidente – Bosco – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/3/2012
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Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu e

André Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, com base no art.

120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Rogério  Correia.  A

Presidência informa que a reunião se destina a comemorar os 104 anos do Clube

Atlético  Mineiro  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Raphael  Rajão

Ribeiro, Historiador e Chefe do Departamento de Tratamento, Pesquisa e Acesso do

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte; Daniel Nepomuceno, Vice-Presidente

do  Clube  Atlético  Mineiro,  representando  o  Sr.  Alexandre  Kalil,  Presidente  desse

Clube;  e  Walter  José  Pereira,  Vice-Presidente  do  Centro  Atleticano  de  Memória,

representando o Sr. Emmerson Maurilio Santos Pereira, Presidente dessa entidade,

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos

autores do requerimento que deu origem à comemoração, tece suas considerações

iniciais e passa a palavra aos Deputados Rogério Correia e André Quintão. A seguir,

passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/3/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio

Franco e Fabiano Tolentino.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado
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João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  furto  de  gado  e  de

equipamentos agrícolas no Estado e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Deputado Antônio

Júlio  justificando  sua  ausência  nesta  reunião,  em  virtude  de  compromissos

anteriormente agendados; e do Sr. Alair Ricardo Ferreira, da Associação Comunitária

do Distrito  de Santa  Tereza do Bonito  Peçanha,  encaminhando sugestões para  a

melhoria da segurança pública na zona rural do Estado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Cap. PM Harley Wallace Moreira,

Chefe da Seção de Operações da Diretoria de Apoio Operacional, representando o

Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG; Alexandre França

Campbel Penna, Coordenador de Investigações e Polícia Judiciária, representando o

Sr. Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil;  Marcos Abreu e Silva, Diretor

Executivo  da  Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais,

representando o Sr. Roberto Simões, Presidente dessa entidade; José Eder Leite,

Presidente  da  Associação  dos  Sindicatos  Ruralistas  do  Oeste  Mineiro;  Islande

Batista,  Chefe  do  Departamento  de  Investigação  de  Crimes  contra  o  Patrimônio;

Márcio Simões Nabak, Chefe do Departamento Estadual de Operações Especiais;

Marcelo Lana Franco, Vice-presidente da Empresa Mineira de Assistência Técnica e

Extensão Rural, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a  palavra  aos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Inácio  Franco,  autores  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  Antônio  Carlos

Arantes, Inácio Franco, João Leite e Dalmo Ribeiro Silva (5) em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para criar, em caráter
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de urgência, uma força-tarefa, com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar,

da Secretaria de Estado de Agricultura, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária

Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça, com o intuito de enfrentar os

constantes roubos em diversas propriedades rurais no Estado; seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação  da  Delegacia

Especializada de Segurança Rural, com vistas a coibir o roubo e furto de gado, bem

como  de  utensílios  e  máquinas  agrícolas;  seja  encaminhado  ao  Departamento

Estadual de Telecomunicações pedido de providências para universalizar o sinal de

telefonia celular nas áreas rurais e Distritos que ainda não disponham desse serviço;

seja realizada visita ao Governador do Estado para encaminhar as notas taquigráficas

da 4ª  Reunião Extraordinária  desta  Comissão e  outros  documentos referentes ao

roubo e ao furto de gado e de máquinas agrícolas no Estado; sejam encaminhados

ao Comando-Geral  da Polícia Militar,  ao  Chefe da  Polícia  Civil  e  à Secretaria  de

Estado de Defesa Social as notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária desta

Comissão e pedido de providências em relação ao roubo de gado e de equipamentos

agropecuários no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre & Vista, com sede no Município

de Tiradentes.

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  56/2011 pretende declarar de utilidade pública a Oficina de

Teatro Entre & Vista, com sede no Município de Tiradentes, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  a  difusão  da  cultura  teatral,

tornando-a acessível à comunidade.

Com esse propósito, a instituição organiza oficinas de formação de atores para o

estudo de expressão corporal, linguagem, música, dança e representação; busca a

consciencização  dos  espectadores  acerca  de  manifestações  culturais  diversas;

divulga  o acervo  histórico  da  região  e  orienta  sobre  a preservação do patrimônio

cultural e histórico do Município de Tiradentes.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Oficina de Teatro Entre &

Vista em prol da preservação da cultura mineira, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 56/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.849/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  Comunitária  Novo  Oriente,  com  sede  no  Município  de  Belo

Oriente.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  985/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  Cultural  Comunitária  Novo  Oriente,  com  sede  no  Município  de  Belo

Oriente.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  1º  do  art.  14  veda  a

remuneração  de  seus  Diretores;  e  o  art.  30  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a instituição pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 985/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado – Eptom –,

com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.
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102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.470/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola  Profissionalizante  Tenente  Oswaldo  Machado  –  Eptom  –,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 9º veda a remuneração de

seus diretores,  conselheiros,  benfeitores,  mantenedores e associados;  e  o art.  41

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  registrada no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social  e  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente,  ou  a

instituição pública.

É importante observar  que,  na assembleia geral  extraordinária  de 31/5/2011,  foi

aprovada, por unanimidade, a alteração da razão social da entidade, que passou a

denominar-se Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens –

Eptom. Em decorrência disso, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1,

que faz a adequação necessária.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.470/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Atendimento  e

Aprendizagem  de  Adolescentes  e  Jovens  –  Eptom,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga.”.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.545/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/10/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.545/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  5º  do  art.  9º  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores, associados

ou equivalentes; e o parágrafo único do art. 30 determina que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a instituição pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 2.545/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.746/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação  à  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  no Município  de

Santana do Deserto.

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 2.746/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Dyrce José da Silva e Souza à escola estadual de ensino médio localizada na Rua

Marechal Francisco Damasceno Portugal, nº 225, Centro, no Município de Santana

do Deserto.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado daquela unidade de ensino, que

aprovou a indicação do nome de Dyrce José da Silva e Souza para denominá-la.

A homenageada foi servente em escolas estaduais do Município, no período entre

1964 e 1997, quando se aposentou. Filha de Benedito José da Silva e Joaquina de

Souza e Silva, destacou-se por suas qualidades e relevantes serviços prestados à

coletividade, principalmente no que concerne à educação, contribuindo, assim, para o

bem-estar de toda a comunidade escolar.

Isso posto, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer a Dyrce

José da Silva e Souza, denominando a escola estadual de Santana do Deserto com

seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.746/2011, em
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turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.814/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio às Comunidades do Município

de Medina, com sede no Município de Medina.

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 2.814/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  de  Apoio  às  Comunidades  do  Município  de  Medina,  com  sede  no

Município de Medina, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a prática da assistência social e a promoção da educação, da cultura,

do esporte, da habitação,  do saneamento básico,  da comunicação,  do lazer  e do

turismo.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  obras  assistenciais  e  centros

comunitários;  promove  educação  de  base,  orientação  vocacional  e  profissional;

desenvolve atividades socioculturais voltadas para a melhoria das condições sociais,

econômicas e culturais das comunidades em que atua; orienta sobre preservação do

meio ambiente  e combate à  poluição;  oferece atendimento  ambulatorial  médico e

odontológico, assistência médica, hospitalar e funerária a pessoas carentes; combate

a fome e a miséria, auxiliando os necessitados com alimentação, transporte, abrigo e

remédio;  participa  de  campanhas  de  saúde;  luta  por  moradia  de  qualidade  para

pessoas  de  baixa  renda;  colabora  na  aquisição  de  mobiliário  básico  e

eletrodomésticos para escolas e creches; incentiva a doação de sementes e adubos

para a agricultura de subsistência e hortas comunitárias.
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Tendo em vista o trabalho humanitário realizado pela Associação Beneficente de

Apoio às Comunidades do Município de Medina, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.814/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia da Consciência Jovem.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 16/2/2012,  e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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 2.866/2012 tem por finalidade instituir o Dia da Consciência

Jovem, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de abril, quando

serão  realizadas,  na  rede  pública  de  ensino,  palestras  e  programas  de

conscientização,  com  ampla  discussão  a  respeito  de  juventude,  educação,

relacionamento familiar, capacitação e perspectivas para os jovens.

Justifica o autor da matéria, na exposição de motivos que acompanha a proposição,

que a instituição da data tem por objetivo criar oportunidade para que se aprofunde a

discussão a respeito da juventude e se planejem ações e políticas públicas voltadas

aos jovens.

Inicialmente,  é  importante  destacar  que  a  República  Federativa  do  Brasil

caracteriza-se pela repartição de competências entre a União, os Estados membros,

o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa
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e financeira, desfrutando de competência legislativa própria,  respeitados os limites

estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em

que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da

República;  e,  aos  Municípios,  sobre  os  assuntos  de  interesse  local,  conforme

preceitua o art. 30, inciso I. A delimitação da competência do Estado membro está

consagrada no § 1º do art. 25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não

se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Constituição mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  menção  ao  tema  ora

examinado. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada

a iniciativa do processo legislativo referente à proposição em análise.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em exame, apresentamos a

Emenda nº 1,  redigida ao final  deste parecer,  que dá nova redação ao art.  1º  da

proposição, com o objetivo de adequar o seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.866/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  da  Consciência  Jovem,  a  ser  comemorado

anualmente no último domingo do mês de abril.

Parágrafo único – Na data a  que se refere o 'caput',  serão realizados,  na rede

pública  de  ensino,  palestras,  debates  e  seminários,  entre  outras  atividades,

relacionados às questões que envolvam a juventude.”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.868/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada Ana Maria  Resende,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

instituir a Medalha Diga Não à Violência Doméstica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar dos aspectos relacionados com a

juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposição, nos termos do art.

102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.868/2012 tem como finalidade instituir a Medalha Diga Não à

Violência  Doméstica,  destinada  a  cidadãos  e  entidades  que  se  destacaram  no

acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

O  art.  2º  da  proposição  estabelece  que  a  medalha  que  pretende  instituir  será

concedida a entidades assistenciais, casas de abrigo e unidades especializadas para

o atendimento e o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica,  seus

filhos e suas famílias; e, no art. 3º, dispõe que sua entrega, a ser feita pelo Presidente

da Assembleia Legislativa, anualmente, em reunião especial realizada na data em

que se comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Com  relação  ao  exame  jurídico  da  matéria,  cabe  observar  que  o  art.  22  da

Constituição  da  República  enumera  as  matérias  privativas  da  União,  e  o  art.  30

estabelece que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e

suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Segundo o § 1º do art. 25,

cabem ao Estado membro as competências que não lhe sejam vedadas pelo Texto

Constitucional.

Como a  instituição  de  medalhas  não está  relacionada  nos  citados  dispositivos,

compreende-se que pode ser considerada competência legislativa remanescente dos

Estados.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não fixa a matéria em análise como reservada à

Mesa  da  Assembleia  ou  aos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
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Ministério Público e do Tribunal de Contas. É, portanto, adequada a deflagração do

processo legislativo relativamente à matéria por membro desta Casa.

Com relação ao texto da proposição, é mais conveniente que a norma não elenque

as instituições que podem ser agraciadas para evitar que, no futuro, não se possa

homenagear  organização  que  não  esteja  contemplada  no  texto  ou  que  seja

necessário alterar a lei toda vez que uma instituição não citada se fizer merecedora

da homenagem.

Cabe  ressaltar,  ainda,  que  o  inciso  XVII  do  art.  90  da  Constituição  Estadual

determina ser competência privativa do Governador do Estado conferir condecoração

e distinção honoríficas. As condecorações entregues pelo Presidente desta Casa são

aquelas exclusivas deste Poder e devem ser instituídas por resolução, que regula

matéria de competência privativa da Assembleia Legislativa.

Em  decorrência  disso,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  redigido  na  parte

conclusiva  deste  parecer,  para  estabelecer  que  o  Governador  fará  a  entrega  da

referida medalha e que a relação dos agraciados será inscrita em livro especial de

registro, em ordem cronológica, e publicada por decreto, que deverá conter nome

completo, qualificação e dados históricos, além de discriminar os serviços prestados.

Além disso, promovemos a adequação o texto à técnica legislativa e à terminologia

prevista na Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, mais conhecida como Lei Maria da

Penha, que cria os mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar

contra a mulher.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.868/2012 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Medalha Diga Não à Violência Doméstica contra a Mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Medalha Diga Não à Violência Doméstica contra a Mulher,

destinada a homenagear  pessoas e instituições que se tenham destacado na luta

contra a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art.  2º  –  A medalha  a  que  se  refere  esta  lei  será  concedida  anualmente  pelo
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Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 8 de março, Dia Internacional

da Mulher.

Art. 3º – A relação dos agraciados será inscrita em livro especial de registro, em

ordem  cronológica,  e  publicada  por  decreto  e  deverá  conter  nome  completo,

qualificação e dados históricos, além de discriminar os serviços prestados.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.874/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe institui o Selo

Empresa Destaque em Solidariedade.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a  este  órgão colegiado o  exame preliminar  quanto  dos  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  2.874/2012  pretende  instituir  no  Estado  o  Selo  Empresa

Destaque  em  Solidariedade,  a  ser  conferido  às  empresas  do  setor  privado  que

promovam campanhas de doação de sangue, médula óssea e órgãos. Estabelece,

ainda, que o Selo terá prazo de validade de um ano, sendo renovável a critério do

órgão encarregado de sua concessão, e que a empresa agraciada poderá utilizá-lo na

divulgação de seus produtos ou serviços.

Ainda  segundo  a  proposição,  serão  consideradas  campanhas  de  doação  de

sangue,  medula  óssea  e  órgãos  a  inclusão  de  mensagens  informativas  nas

embalagens dos produtos comercializados pelas empresas, a realização de palestras

para funcionários por profissionais da área da saúde e a divulgação, por intermédio

de meios de comunicação de massa, por período não inferior a 30 dias por ano.
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Inicialmente, deve-se destacar que a instituição de selo é matéria que se enquadra

na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da República,

pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art. 22, ou ao

Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar, em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Dessa forma, não há impedimentos de natureza jurídico-constitucional à tramitação

da  proposição,  cabendo  à  comissão  de  mérito  avaliar  as  questões  atinentes  ao

conteúdo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 2.874/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.875/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa instituir a

Semana Estadual de Conscientização do Doador de Medula Óssea.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  dos  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  2.875/2012 tem por  escopo instituir  a  Semana Estadual  de

Conscientização do Doador de Medula Óssea, a ser realizada na terceira semana do

mês de dezembro.

A Constituição da República estabelece, em seu art.  25, § 1º,  que aos Estados

estão reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pelo próprio texto
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constitucional e, em seus arts. 22 e 30, relaciona as matérias de iniciativa privativa,

respectivamente, da União e do Município. Como não há referência a instituição de

data comemorativa, conclui-se que essa matéria pode ser objeto de legislação pelo

Estado membro.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta mineira não

relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou

dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal

de Contas.

Sobre  a  matéria,  vale  lembrar  que  a  Lei  nº  18.026,  de  2009,  com  propósito

semelhante ao da proposição em exame, instituiu a Semana de Doação de Sangue,

comemorada na semana em que incidir o dia 25 de novembro.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  do  projeto,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer,  a Emenda nº 1,  que dá nova redação ao art.  1º,  adequando-o à técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.875/2012, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização do Doador de Medula Óssea,

a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de dezembro.”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.886/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente, Criança e ao Idoso do

Município de Ipaba – AAACIMI –, com sede no Município de Ipaba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2012 e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.886/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio ao Adolescente, Criança e ao Idoso do Município de Ipaba –

AAACIMI –, com sede no Município de Ipaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas;  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  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.886/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.902/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

instituir o Dia Estadual do Açougueiro.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  de  seus  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.902/2012  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Açougueiro, a ser comemorado, anualmente, na segunda-feira de Carnaval.

Inicialmente,  é  importante  destacar  que  a  República  Federativa  do  Brasil

caracteriza-se pela repartição de competências entre a União, os Estados membros,

o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa

e financeira, desfrutando de competência legislativa própria,  respeitados os limites

estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em

que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição Federal;

e, aos Municípios, sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30,

inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei  em exame, entendemos

conveniente a alteração da data para 9 de outubro, dia consagrado nacionalmente

como Dia do Açougueiro, de forma a unificar as comemorações em âmbito estadual e

nacional. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.902/2012 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “na segunda-feira de Carnaval” por “no dia 9

de outubro”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.903/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 185/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Ataléia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.903/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Daniel  Pereira  Ottoni  à  escola  estadual  de ensino  fundamental  e  médio

localizada na Rua Frei Gaspar, nº 220, Distrito de Fidelândia, no Município de Ataléia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se
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enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.903/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.904/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 186/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a  este  órgão  colegiado  o  exame preliminar  dos  aspectos  de  juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.904/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Sebastião Alves da Cruz à escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada na Rua Camilo Prates Sobrinho, s/nº, no Distrito de Topázio, Município de

Teófilo Otôni.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais de Minas

Gerais.

Além disso, o art. 66 da Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão
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Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.904/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.906/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 188/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Lavras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.906/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Padre Israel Batista de Carvalho à escola estadual de ensino fundamental e

médio na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA – localizada no Presídio

de Lavras, na Avenida Ernesto Matiolli, nº 952, Bairro Santa Efigênia, no Município de

Lavras.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
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constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.906/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.909/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Oficina de Saúde Preventiva de Araxá – Ospa –, com sede no Município de

Araxá.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2012  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.



1583
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.909/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Oficina de Saúde Preventiva de Araxá – Ospa –, com sede no Município de Araxá.

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. 21, § 5º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 41,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.909/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator  – Rosângela Reis – André

Quintão – Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.910/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no  Município  de

Pratinha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.910/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Pratinhense, com sede no Município de Pratinha.

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.  65,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere  legalmente  constituída  e  portadora  do  título  de

utilidade  pública  estadual;  e,  no  art.  68,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes,

conselheiros, associados e instituidores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.910/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.928/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Formiga e

Região – Assipafor –, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.928/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de Formiga e Região – Assipafor

–, com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 31,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade de fins não econômicos, conforme determina o art. 61 do Código Civil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.928/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.929/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária para Desenvolvimento da Vila do Bueno –

Ascodovib –, com sede no Município de Conselheiro Pena.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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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 2.929/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária para Desenvolvimento da Vila do Bueno – Ascodovib –, com

sede no Município de Conselheiro Pena.

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.  8º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere devidamente registrada e juridicamente constituída; e, no art. 19, que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados  e  instituidores  não  serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.929/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.930/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Sociedade Amigos do Petrovale, com sede no Município de

Betim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.930/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Amigos do Petrovale, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  34,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Municipal  e/ou

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 37, que as atividades

de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.930/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.931/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz Carlos  Miranda,  o projeto de lei  em epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de
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Matozinhos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.931/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de Matozinhos.

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. 33, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e

mantenedores  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  38,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  desportiva

congênere, devidamente registrada e detentora do título de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.931/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Glaycon Franco -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela visa declarar  de
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utilidade pública a Associação Ama Pangeia – Amigos do Meio Ambiente, com sede

no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.935/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ama Pangeia – Amigos do Meio Ambiente, com sede no Município de

Pará de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 23, parágrafo 3º,

que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de qualquer pagamento, percentagem, participação ou comissão.

Ressalte-se que, no caso de dissolução da entidade, aplica-se o art. 61 do Código

Civil, que estabelece a destinação do remanescente de seu patrimônio a instituição

municipal,  estadual  ou  federal  de  fins  idênticos  ou semelhantes  aos  da  entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.935/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz
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Henrique - Glaycon Franco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Progressista de Divisa Alegre –

ADPDA –, com sede no Município de Divisa Alegre.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.939/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Desenvolvimento Progressista de Divisa Alegre – ADPDA –, com sede

no Município de Divisa Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores e mantenedores

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem

fins  lucrativos,  com  personalidade  jurídica  e  inscrita  no  Conselho  Municipal  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 2.939/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.943/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela via declarar de utilidade

pública  a  entidade o  Roupeiro  Santa Rita  de  Cássia,  com sede no Município de

Ituiutaba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.943/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Roupeiro Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Ituiutaba.

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.  15,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores ou equivalentes

não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  17,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no
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Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.943/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.948/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Durval  Ângelo,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.989/2009, visa declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Vida  e  Esperança  Tirol,  com sede no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  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 2.948/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Vida  e  Esperança  Tirol,  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.  12,  que as



1593
____________________________________________________________________________

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  31,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade com atuação comprovada no Município de Belo Horizonte e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.948/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.949/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de

Resolução  n° 2.949/2012  aprova  as  contas  do  Tribuna l  de  Contas  do  Estado  de

Minas Gerais – TCE-MG - referentes ao exercício de 2009.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/3/2012, foi  a proposição distribuída à

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  218,

combinado com o art. 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1° do art. 218, foi concedido

prazo de 10 dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo, não foram

apresentadas  emendas.  Cabe,  então,  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  a

matéria.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2009 e resulta de deliberação

desta Comissão, quando da apreciação da Mensagem n° 40/2010, que enviou as

contas à apreciação da Assembleia Legislativa.

Conforme já examinado, para o exercício de 2009 foram autorizados ao TCE-MG

recursos  orçamentários  no  valor  de  R$310.278.468,01,  tendo  sido  executados

R$306.475.236,44, o que corresponde a 98,77% de execução. Desse total, conforme
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informações  retiradas  no  Armazém  Siafi  no  dia  1°/7/ 2010,  87,82%  constituem

despesas do grupo Pessoal e Encargos Sociais; 10,82%, do grupo Outras Despesas

Correntes; e 1,36%, do grupo Investimento.

Conforme a demonstração e o comparativo apresentados pelo TCE-MG, houve um

aumento de 6,11% nos gastos com pessoal em relação ao exercício de 2008, apesar

de ter ocorrido uma redução de 105 cargos no período. Ratificamos o parecer desta

Comissão, que enfatizou a necessidade do planejamento de ações por parte dessa

Corte para que o percentual retorne ao limite legal de no máximo 0,7728% da receita

corrente líquida.

Com relação ao grupo Investimento,  houve aumento substancial  dos gastos  em

relação  a  2008,  devido  à  implantação  de  um  novo  parque  de  informática,  com

aquisição de novos computadores e sistemas. Os valores passaram de R$612.000,00

executados  em  2008  para  R$4.178.054,96  em  2009.  Quanto  ao  grupo  Outras

Despesas Correntes, destacou-se o elemento Locação de Mão de Obra, a que se

destinou mais da metade dos recursos, e o elemento Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, perfazendo ambos um total de 75,17% dos recursos desse grupo de

despesas.

Diante do exposto, entendemos que as contas do TCE-MG estão em condições de

merecer aprovação pela Assembleia Legislativa por meio da proposição analisada,

uma  vez  que  os  recursos  financeiros  postos  à  disposição  do  Tribunal  foram

devidamente registrados, que os saldos bancários conciliados refletem a posição do

balancete de encerramento e que os demonstrativos enviados retratam a execução

orçamentária.

Conclusão

Em face  do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 2.949/2012.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.041/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



1595
____________________________________________________________________________

O Projeto de Lei nº 1.041/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 144/2007, “torna obrigatória a instalação de

placas  em  braile  contendo  os  itinerários  e  as  linhas  de  ônibus  nos  terminais

rodoviários do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art.188, combinado com o art.102,

III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

Cumpre assinalar que proposição idêntico ao projeto em estudo foi examinado na

legislatura passada por esta Comissão,  ocasião em que recebeu parecer por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Por  não  haver  alterações

constitucionais que justifiquem novo exame da matéria no âmbito de competência

desta Comissão, mantivemos o entendimento anterior.

A medida  contida  na  proposta  em  epígrafe  tem  indiscutível  alcance  social.  Os

deficientes visuais precisam de condições adequadas para se locomoverem, pois se

trata de direito fundamental, previsto no inciso XV do art. 5º da Carta Política de 1988.

Assim,  a  instalação,  nos  terminais  rodoviários  do  Estado,  de  placas  em  braile

indicando os itinerários e as linhas de ônibus preenche uma lacuna na ordem jurídica

estadual.

Ademais,  do  ponto  de  vista  formal,  o  inciso  XIV  do art.  24  da  Constituição  da

República confere aos Estados membros competência suplementar na matéria. Vale

lembrar,  ainda, que, em se tratando de serviço público estadual, é incontestável a

competência  do  ente  estadual  para  a  definição de regras  que  tragam  conforto  e

segurança para os usuários dos serviços. Aliás, é importante destacar o cuidado que

teve o autor do projeto em restringir  seus comandos aos terminais  rodoviários do

Estado. Contudo, para deixar mais claro que a norma se dirige aos terminais que se

encontram  sob  a  administração  do  Estado,  sugerimos  substituir  a  expressão  “do

Estado” por “administrados pelo Estado”.

Ainda quanto ao aspecto jurídico-formal, é preciso dizer que, à luz do art. 66 da
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Constituição mineira,  a  iniciativa  legislativa  neste  caso não sofre nenhum  tipo  de

restrição, estando franqueada a qualquer Deputado.

Em face do exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto

de Lei nº 1.041/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “do Estado” por “administrados pelo Estado”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.226/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.496/2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

informação, nos dispositivos sonoros portáteis,  dos limites nocivos à audição e dá

outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  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, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  visa  a  obrigar  que  conste,  nos  dispositivos  sonoros

portáteis  comercializados  no  Estado,  informação  sobre  os  limites  de  tolerância

auditivos.

Essa informação deverá  constar  na  embalagem,  nas propagandas  e no próprio

produto, em que deverá ser indicada a posição do controle de volume correspondente

ao limite, estabelecido no regulamento pertinente, a partir  do qual o som se torna
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nocivo à saúde auditiva.

O  autor  da  proposição  não  pretende,  portanto,  ditar  regras  técnicas  acerca  da

matéria, ou seja, estabelecer o limite a partir do qual o som é nocivo para a audição, o

que caberia ao órgão técnico competente, por meio de regulamento.

No que se refere aos aspectos constitucionais da proposição, os quais compete a

esta Comissão analisar, não encontramos vício de natureza jurídico-constitucional.

No  que  concerne  à  iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo  no  caso,  a

Constituição  mineira  determina,  no  “caput”  do  art.  65,  que  “a  iniciativa  de  lei

complementar  e  ordinária  cabe  a  qualquer  membro  ou  comissão  da  Assembleia

Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas,

ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos no

próprio texto constitucional”.

Ademais, a matéria em análise não está incluída entre aquelas previstas no art. 66

da Constituição do Estado como sendo de iniciativa  reservada ao Governador  do

Estado, ao Presidente da Assembleia Legislativa ou ao titular do Poder Judiciário, do

Ministério Público ou do Tribunal de Contas.

No  que  toca  à  competência  legislativa  para  disciplinar  a  matéria  constante  no

projeto,  cumpre  dizer  que o  Estado  se  acha  habilitado  a  exercê-la  com base na

competência legislativa concorrente, segundo o art.  24, incisos V e XII e § 3º,  da

Constituição  da  República,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e proteção e

defesa da saúde.  Não existindo lei  federal  estatuindo  normas gerais,  os  Estados

exercerão, para atender a suas peculiaridades, a competência legislativa plena.

Ademais,  o  art.  23  da  Constituição  Federal,  no  inciso  II,  estabelece  que  é

competência comum da União,  dos Estados, do Distrito  Federal  e dos Municípios

cuidar  da  saúde  e  assistência  pública.  Não  há,  portanto,  óbice  constitucional  à

tramitação do projeto nesta Casa.

Poder-se-ia  dizer,  adicionalmente,  que  a  matéria  se  embasa  no  direito  do

consumidor à informação. Entendemos que o ponto central do projeto em análise é o

direito do consumidor de ser informado sobre uma circunstância que pode ser danosa

à sua saúde.
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O dever de informar, quando não está expresso no nosso ordenamento jurídico,

decorre do princípio da boa-fé objetiva, que constitui regra elementar de convivência

social, pela qual os contratantes devem ter um comportamento calcado na lealdade,

respeitando os interesses um do outro.

Deve-se salientar que o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei Federal nº

8.078, de 11/9/90) dispõe, no art. 6°, inciso III, que a informação será prestada de

maneira adequada, precisa e clara. A clareza da informação não decorre tão somente

do  princípio  da  boa-fé  objetiva;  é,  antes,  a  concretização  do  princípio  da

transparência, estatuído no art. 4° do mesmo diplom a.

Conforme  determina  o  art.  9° do  CDC,  constitui  obri gação  do  fornecedor  de

produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança

informar,  de  maneira  ostensiva  e adequada,  a  nocividade ou periculosidade,  sem

prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Considera-se que é dever do fornecedor conceder ao consumidor, que é a parte

presumidamente vulnerável na relação de consumo - consoante o art. 4º, inciso I, do

CDC -, o conhecimento prévio de todas as informações relevantes sobre o produto ou

serviço  que  lhe  é  oferecido  (características,  qualidade,  quantidade,  composição,

preço, garantia, prazos de validade, origem, riscos existentes à vida, à saúde ou à

segurança),  de  forma  clara,  correta,  ostensiva,  precisa  e  em  língua  portuguesa,

conforme estatui o art. 31 do mesmo Código.

Embora o citado dispositivo do CDC determine, genericamente, que o consumidor

seja informado, previamente e de forma clara, correta e ostensiva, sobre o produto ou

serviço  que  lhe  é  oferecido,  inclusive  quanto  aos  riscos  à  vida,  à  saúde  ou  à

segurança, entendemos ser adequado tornar obrigatória a informação, no produto e

em  seus  manuais,  da  posição  do  controle  de  volume que  corresponda  ao  limite

considerado danoso à audição, conforme estabelecido no regulamento editado pelo

órgão  competente.  Desse  modo,  o  Estado  conferirá  mais  concretude  àquela

obrigação ampla e genérica estabelecida no CDC, impedindo que o fornecedor se

esquive da sua obrigação de informar, o que, sabemos, é corriqueiro.

Não consideramos pertinente, porém, fazer remissão específica, no texto legal, ao

regulamento  que estabelece o  limite  mencionado,  pois  este  pode ser  alterado,  e,
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desse modo, a lei iria vigorar com uma remissão equivocada, o que, evidentemente, é

inapropriado. Assim, para adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos

as Emendas nºs 1 a 3, ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.226/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 2º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Para os fins do disposto no item I do § 1º deste artigo, será utilizado como

referência o regulamento técnico estabelecido pelo órgão competente.”.

EMENDA Nº 2

Suprimam-se do inciso II do § 1º do art. 1º os termos “mediante o emprego de cores

e sinais em destaque”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se do art. 2º a expressão “aparelhos celulares”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  - Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.242/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.242/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.681/2010,  dispõe  sobre  a

campanha de esclarecimentos a respeito da gravidez de mulheres paraplégicas e

tetraplégicas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Nos termos do projeto em exame, fica instituída, no âmbito do Estado, a campanha

de esclarecimentos a respeito da gravidez de mulheres paraplégicas e tetraplégicas,

em todos os meios de comunicação, tanto no Poder Executivo quanto nos órgãos da

iniciativa privada.

Para a concretização da referida campanha, a proposição estabelece que poderão

ser ministradas palestras educativas, com a distribuição de diversos materiais, como

panfletos e “folders”, e realizadas pesquisas, parcerias com empresas privadas, com

órgãos da área de saúde e com aqueles voltados para pessoas com deficiência, em

todo o Estado.

Conquanto seja louvável a intenção que move o autor da proposição, é forçoso

reconhecer  que  esta  não  tem  como  prosperar,  em  razão  do  vício  de

inconstitucionalidade que ostenta. De fato, ao versar sobre campanha educativa a

propósito  da  gravidez  de  mulheres  paraplégicas  e  tetraplégicas,  inclusive  com  a

previsão de inúmeras ações materiais a serem implementadas pelo Estado, o projeto

extrapola  a  esfera  legislativa  e  adentra  domínio  institucional  próprio  do  Poder

Executivo.  Isso  porque  a  atividade  legislativa  caracteriza-se  essencialmente  pela

edição  de  normas  gerais  e  abstratas,  e  não  pela  referência  a  medidas  e  ações

concretas, de natureza tipicamente administrativa, como é o caso em tela, relativo a

campanhas educativas,  as quais  devem ser realizadas tendo em vista o meio de

comunicação  mais  eficaz  para  se  alcançar  o  objetivo  visado,  conforme  juízo

discricionário de conveniência e oportunidade, a cargo do Poder Executivo.

Nesse  sentido,  já  se  posicionou  o  Supremo Tribunal  Federal  no  julgamento  da

Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN - nº 224-4-RJ, ao

determinar que apenas os programas previstos na Constituição, bem como os que

impliquem  investimentos  ou  despesas  para  ente  da  Federação,  necessariamente

inseridos no  seu Orçamento,  devem ser  submetidos ao Legislativo.  Com exceção

dessas hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Executivo ao

Congresso, seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja

porque restaria inviabilizado o exercício das funções do Poder Executivo.

Ressalte-se que a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de
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Saúde, a qual se manifestou contrariamente ao projeto, por meio de nota técnica em

que se consignou o seguinte:

“Todas as gestantes têm atendimento assegurado pelo Estado de Minas Gerais.

Elas são atendidas nas unidades básicas e/ou serviços hospitalares que atendem

gestantes.  Quando  necessário  são  referenciadas  a  uma  rede  secundária  para

exames, consultas especiais e assistências ao parto e ao recém-nato, dependendo

da necessidade e gravidade do quadro clínico. Portanto todas as gestantes de risco

habitual ou as gestantes de alto risco têm garantia de assistência completa, integral e

humanizada em Minas Gerais. Como a rede de assistência está ativa e funcionando,

este  projeto  é  desnecessário.  As  gestantes  paraplégicas  e  tetraplégicas  são

classificadas de alto  risco e atendidas em maternidades que têm a complexidade

necessária”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.242/2011.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.667/ 2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em exame é  de autoria  do Deputado Dinis  Pinheiro e  tem por

objetivo  alterar  dispositivos  da  Lei  nº  11.963,  de  30/10/95,  que  autoriza  o  Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.667/2011 pretende alterar o disposto no parágrafo único do

art. 1º e o art. 2º da Lei nº 11.963, de 30/10/95, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Santa Cruz do Escalvado o imóvel constituído por um terreno de

2.500m²,  situado  nesse  Município,  para  a  construção  de  área  de  lazer  para  a

comunidade local. Em seu art. 2º, a proposição estabelece que o imóvel reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da data de publicação da

lei, não lhe for dada a destinação prevista.

Com a alteração proposta pelo projeto em exame, o imóvel passa a ser destinado à

instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura,  atividades  de  interesse  social  da

comunidade,  construção  de  quadra  poliesportiva  e  do  Centro  de  Referência  da

Assistência  Social  –  Cras.  Permanece,  assim,  vinculado ao interesse público  que

fundamentou sua doação.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e

alterar a cláusula de reversão ao patrimônio do Estado, que passa a ocorrer se, no

prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei, não lhe for dada a

nova destinação, além de revogar o art. 2º da Lei nº 11.963, de 1995, que contém

cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior.

Com essas adequações, o projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário e

não acarreta repercussão na lei  orçamentária,  por tratar  tão somente de alterar a

finalidade  para  que  o  bem  foi  doado  e  estabelecer  nova  cláusula  de  reversão.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de  1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.667/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - João Vítor  Xavier -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.349/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.349/2011

“acrescenta artigos à Lei n° 13.772, de 11 de dezem bro de 2000, que dispõe sobre o

registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva acrescentar artigos à Lei n° 13.772, de 11/12/2000,

que  dispõe  sobre  o  registro  e  a  divulgação  de  dados  relativos  à  violência  e  à

criminalidade no Estado. Pretende-se acrescentar à referida lei o art. 4º-A para tornar

obrigatório  que,  semestralmente,  o  poder  público  publique,  no  Diário  Oficial  do

Estado, um balanço, dividido por regiões integradas de segurança pública, do número

de portarias de inquéritos policiais instaurados e concluídos bem como os registros de

eventos de defesa social – Reds – que envolvam os crimes de homicídio, latrocínio,

lesão corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro seguida de morte e

estupro seguido de morte.

De acordo com o § 1º do dispositivo, o referido balanço será publicado na página da

internet da Polícia Civil e da Polícia Militar e será enviado ao Ministério Público bem

como para a Comissão de Segurança Pública desta Casa.

A proposição acrescenta ainda à mencionada lei o art. 4º-B, o qual estabelece que

a sonegação, a retenção, o desvio ou a subtração de informações constantes nos

balanços, bem como o atraso ou o impedimento de seu fornecimento, sob qualquer
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modalidade,  implica  responsabilização  administrativa  e  multa  para  o  agente

responsável,  nos  termos  de  regulamento  específico,  limitada  a  10.000  (dez  mil)

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, sem prejuízo das demais

sanções legais.

Em sua justificação, afirma o autor que o projeto tem por objetivo determinar que o

poder público mantenha um banco de dados com a finalidade de registrar os índices

de  violência  e  criminalidade  no  Estado.  Esse  banco  de  dados  deve  envolver  os

crimes  que  mais  geram  repúdio  pela  sociedade,  quais  sejam  os  violentos  que

atentam contra a vida.

Passamos, então, à análise da proposição.

A Lei nº 13.772, de 2000, determina que o poder público deve manter um banco de

dados com a finalidade de registrar os índices de violência e criminalidade no Estado

e dar-lhes publicidade. Os artigos acrescentados pela proposição em análise vêm em

sintonia com a atual legislação e têm o claro intuito de proporcionar a necessária

transparência  aos  atos  administrativos,  para  possibilitar  o  controle  social  e  a

fiscalização dos serviços prestados pelo Estado.

A referida matéria é da competência normativa do Estado Federado, a quem cabe

organizar a sua própria atividade administrativa, nos termos do art. 18, combinado

com o art. 25, § 1º, da Constituição da República de 1988. Além disso, a questão diz

respeito  ao  princípio  da  transparência  dos  atos  da  administração  pública,

principalmente  no  que  tange  à  segurança  pública  e  à  atividade  policial,  em

cumprimento do disposto no art. 37 da Carta Maior.

Sob  o  aspecto  da  iniciativa,  a  Constituição  mineira  assegura  ao  parlamentar  a

prerrogativa de iniciar o processo legislativo no caso em comento, já que não se trata

de matéria constante no art. 66, em que são apontadas as que são reservadas ao

Governador do Estado, ao Tribunal  de Justiça, ao Tribunal de Contas, à Mesa da

Assembleia e ao Ministério Público.

Dessa forma, não detectamos óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.349/2011.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Luiz Henrique - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, dispõe sobre alterações no Plano de Carreira dos Servidores Efetivos

daquela Corte e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que, em

análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação,  com  as  Emendas  nºs  1  a  6,  que

apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por escopo promover alterações no plano de carreira

dos  servidores  efetivos  do  Tribunal  de  Contas,  de  que trata  a  Lei  nº  13.770,  de

6/12/2000, alterada pelas Leis nº 15.783, de 2005, e nº 16.134, de 2006.

Inicialmente, propõe-se uma nova nomenclatura para as carreiras daquela Corte,

bem como a criação de mais quatro carreiras originadas da carreira de Técnico do

Tribunal de Contas, quais sejam: Médico, Redator de Acórdão e Correspondência,

Taquígrafo-Redator e Bibliotecário.

Com o intuito de corrigir distorções existentes na carreira, o projeto estabelece uma

correspondência entre os padrões de vencimento dos cargos da sistemática vigente e

os dos cargos resultantes das novas carreiras, para os anos de 2012 e 2013.

O art. 4º da proposição altera o valor do padrão TC-01 para R$795,00 (setecentos e

noventa e cinco reais) a partir de 1º/1/2012; R$821,00 (oitocentos e vinte um reais) a

partir de 1º/1/2013 e R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) a partir de 1º/1/2014.
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Propõe-se,  ainda,  alterar  a  tabela  de  escalonamento  vertical  de  vencimento,

constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000. Para tanto, novos índices passarão

a vigorar a partir de 1º/1/2012 e 1º/1/2013.

Com fulcro no art.  37, X, da Constituição Federal, a proposição fixa o dia 1º de

janeiro como sendo a data-base para a revisão dos vencimentos e proventos dos

servidores do Tribunal de Contas.

Prevê, ainda, a concessão de um padrão de vencimento, a partir de 1º de janeiro de

2014,  a  cada  período  de  10  anos  de  efetivo  exercício  no  Tribunal  de  Contas,

observados os requisitos para promoção vertical e promoção por merecimento, na

hipótese em que a concessão do benefício implicar mudança de classe.

Concede,  também,  um  padrão  de  vencimento  ao  servidor  que  comprovar  a

obtenção de título de mestre e dois padrões de vencimento àquele que comprovar a

obtenção de título de doutor.

O art. 12 institui, no âmbito do Tribunal de Contas, o Adicional de Desempenho –

ADE  –,  com  o  objetivo  de  incentivar  e  valorizar  o  desempenho  do  servidor  no

cumprimento das metas daquela Corte.

Segundo o projeto, o ADE será pago no limite máximo de 100 pontos por servidor,

distribuídos da seguinte maneira:  60 pontos em função dos resultados obtidos na

avaliação de desempenho do servidor e 40 pontos em função dos resultados obtidos

na avaliação de desempenho institucional. O servidor que obtiver resultado inferior a

70 pontos não fará jus ao ADE.

Os valores a  serem pagos a  título  de  ADE serão calculados multiplicando-se  o

somatório  dos pontos  auferidos  nas avaliações de desempenho do servidor  e  de

desempenho institucional pelos valores constantes do Anexo IV, que acompanha o

projeto, para cada cargo.

É  importante  mencionar  que  a  proposição  faculta  ao  servidor  que  perceba

adicionais por tempo de serviço a opção, no prazo de trinta dias a contar da data da

publicação da futura lei, de forma expressa e irretratável, de substituir pelo ADE as

vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito a perceber,  assegurada a

irredutibilidade de vencimentos ao valor nominal auferido ao tempo da opção.

Ainda no tocante  ao ADE,  o  projeto  ora analisado trata  da  incorporação desse
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adicional para fins de proventos de aposentadoria, seguindo as regras estabelecidas

pela Lei Complementar nº 64, de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

A  fim  de  incentivar  os  servidores  efetivos  do  Tribunal  a  atingirem  metas

extraordinárias, propõe-se a instituição da Gratificação pelo Cumprimento de Metas

Extraordinárias, a ser paga mensalmente, em valor equivalente ao padrão TC-01.

O art.  20 reserva 10% dos  cargos de  Analista  de Controle  Externo e 10% dos

cargos de Oficial de Controle Externo para o Ministério Público junto ao Tribunal.

Os  anexos  da  proposição  trazem  tabelas  em  que  constam  a  nomenclatura,  o

quantitativo,  o  nível,  os  padrões  e  respectivos  índices  das  carreiras  a  serem

implementadas.

Por meio do ofício que encaminha o projeto, o Presidente da referida Corte informa

que a  iniciativa  tem por  objetivo “(...)  atender  à diretriz  estabelecida  por  meio  da

Política  de  Gestão  de  Pessoas  aprovada  pelo  Tribunal,  que  busca  adequar  o

desenvolvimento na carreira às exigências da moderna administração pública, com o

intuito  de  valorizar  o  servidor  com  base  em  sua  capacitação  e  desempenho

profissional”.  Busca,  também,  “(…)  corrigir  distorções  existentes  na  carreira,

decorrentes de leis anteriores, com a inserção de propostas voltadas à motivação dos

servidores, de forma a evitar a evasão”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que “(...) a regra de

iniciativa para a deflagração do processo legislativo está sendo observada, à luz do

inciso II do art. 66 da Constituição do Estado (…)”.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública reconheceu que as

medidas  constantes  no  projeto  são  oportunas  e  convenientes,  já  “(…)  que

demonstram a preocupação com a eficiência do servidor do Tribunal de Contas no

exercício de suas funções (…)”. Todavia, entendeu ser necessário aprimorar alguns

dispositivos  da proposição, a fim de dar  mais  clareza aos seus comandos, o que

ensejou a apresentação das Emendas nºs 1 a 6.

Após a análise das Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública, o

Presidente da Corte de Contas, por meio do Ofício nº 15/2012, enviou a esta Casa o
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Projeto de Lei nº 2.888/2012, que foi anexado à proposição em tela, conforme dispõe

o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Segundo o Presidente, o projeto encaminhado visa “(...) incluir a recomposição dos

vencimentos e proventos dos servidores desta Corte de Contas, nos termos do art.

37, inciso X, da Constituição da República”.

Tal recomposição consta no art. 5º, parágrafo único do referido projeto, que majora

o  valor  do  padrão  TC-01  para  R$846,67  (oitocentos  e  quarenta  e  seis  reais  e

sessenta e sete centavos) a partir  de 1º/5/2012, R$874,36 (oitocentos e setenta e

quatro reais e trinta e seis centavos) a partir de 1º/1/2013 e R$915,90 (novecentos e

quinze reais e noventa centavos) a partir de 1º/1/2014.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF – os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Legislativo, na qual se incluem as despesas do Tribunal de Contas do Estado, não

poderá exceder o percentual de 3% da Receita Corrente Líquida – RCL. Ademais, o

parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, ou

seja, 2,85%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar que

o  limite  máximo  seja  atingido.  Entre  elas  está  incluída  a  proibição  de  aumento,

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral

anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como a criação de

cargo, emprego ou função.

É  importante  ressaltar  que  o  §  1º  do  art.  20  da  LRF prevê  que,  nos  Poderes
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Legislativos  e  Judiciários  de  cada  esfera,  os  limites  serão  repartidos  entre  seus

órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da

RCL, verificadas nos três exercícios financeiros anteriores à publicação da citada lei,

ocorrida em 4 de maio de 2000. De acordo com cálculos realizados à época, o limite

da despesa total com pessoal do Tribunal de Contas do Estado é de 0,7728% da

RCL, sendo o limite prudencial 0,7342% da RCL.

Em  cumprimento  ao  que  determina  a  LRF,  a  Corte  de  Contas,  por  meio  de

documentos  subscritos  por  seu  Presidente,  encaminhou  estudos  referentes  aos

impactos orçamentário-financeiros dos projetos em análise.

Segundo ofício datado de 12/3/2012, a referida Corte demonstra que se encontra

dentro  do  limite  prudencial  estabelecido  pela  LRF  para  gastos  com  pessoal.

Adicionando o valor do impacto financeiro decorrente da implementação das medidas

propostas para o exercício de 2012, qual seja R$ 30.155.135,08 (trinta milhões cento

e cinquenta e cinco mil cento e trinta e cinco reais e oito centavos), o valor ainda

permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a projeção da RCL prevista

na Lei nº 20.026, de 2012, que dispõe sobre o orçamento anual do Estado para o

exercício de 2012.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por  fim, com o intuito  de incorporar as medidas propostas no Projeto de Lei nº

2.888/2012 e as Emendas nºs 1 a 6, da Comissão de Administração Pública, bem

como  de  adequar  alguns  dispositivos  da  proposição  à  técnica  legislativa,

apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.601/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir  redigido.  Com  a  aprovação  do
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Substitutivo  nº  1,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  a  6,  da  Comissão  de

Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Modifica a Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000, que altera o plano de carreira

dos servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, institui o

Adicional de Desempenho no âmbito do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os quadros constantes nos Anexos I, II e III da Lei nº 13.770, de 6 de

dezembro de 2000, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2º – Os arts. 2º e 3º, os §§ 3º e 4º do art. 6º, o § 3º do art. 7º e o art. 7º-A da Lei

nº 13.770, de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  2º  –  As  carreiras  constituídas  em  classes,  na  forma  do  Anexo  II,  são

compostas dos cargos de:

I – Agente de Controle Externo;

II – Oficial de Controle Externo;

III – Analista de Controle Externo;

IV – Médico;

V – Redator de Acórdão e Correspondência;

VI – Taquígrafo-Redator;

VII – Bibliotecário.

Parágrafo único – Resolução do Tribunal de Contas disporá sobre a distribuição do

quantitativo de cargos de Analista de Controle Externo entre as graduações nas áreas

de  Direito,  Ciências  Contábeis,  Administração,  Ciências  Econômicas,  Engenharia,

Ciência da Computação e Ciências Atuariais.

Art.  3º  –  Carreira,  para  os  efeitos  desta  lei,  é  o  conjunto  de  classes,  inicial  e

subsequentes, de um mesmo cargo.

Parágrafo  único  –  Classes,  para  os  efeitos  desta  lei,  são  os  agrupamentos  de

padrões,  sendo identificadas pelas  letras  A,  B,  C,  D e E,  com os inícios  e finais

especificados no Anexo II desta lei.

(...)

Art. 6º – (...)
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§ 3º – Promoção vertical é a passagem do servidor posicionado no último padrão de

uma classe para o  primeiro  padrão da classe subsequente  na  carreira,  mediante

comprovação de capacitação profissional, avaliação de desempenho e cumprimento

dos requisitos estabelecidos em resolução do Tribunal de Contas.

§  4º  –  O  acesso  à  classe  subsequente,  na  promoção  vertical,  depende  da

comprovação, pelo servidor, dos seguintes requisitos de escolaridade:

I – para a Classe D, no mínimo, conclusão do nível médio;

II – para a Classe C, no mínimo, título de graduação em nível superior;

III – para a Classe B, no mínimo, título de pós-graduação “lato sensu” ou “stricto

sensu”.

(...)

Art. 7º – (...)

§ 3º – O posicionamento na classe A do servidor ocupante de cargo de provimento

efetivo posicionado no último padrão da classe B da respectiva carreira dar-se-á no

primeiro padrão subsequente àquele por ele ocupado na classe B.

Art. 7º-A – Para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, o servidor ocupante de

cargo de provimento efetivo deverá comprovar os seguintes requisitos, além daqueles

previstos em resolução do Tribunal de Contas:

I – avaliação de desempenho satisfatória;

II – no mínimo, dois títulos de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, ou um

título de pós-graduação, “lato sensu” ou “stricto sensu”, e um título de graduação em

nível superior não utilizado para ingresso no Tribunal ou acesso à classe C.

§ 1º – Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Agente de

Controle  Externo  e  de  Oficial  de  Controle  Externo  que  não  se  enquadrem  nas

hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 7º desta lei poderão alcançar na classe A

são, respectivamente, os padrões TC-79 e TC-85, desde que atendidos os requisitos

estabelecidos nesta lei e em resolução do Tribunal de Contas.

§ 2º – Os padrões máximos que os servidores ocupantes dos cargos de Analista de

Controle  Externo,  Médico,  Redator  de  Acórdão  e  Correspondência,  Taquígrafo-

Redator e Bibliotecário, bem como os servidores que se enquadrem nas hipóteses

previstas nos §§ 1º e 2º do art. 7º desta lei, poderão alcançar na classe A são os
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padrões TC-93, até 31 de dezembro de 2012, e TC-94, a partir de 1º de janeiro de

2013, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do

Tribunal de Contas.”.

Art. 3º – Ficam acrescentados à Lei nº 13.770, de 2000, os seguintes arts. 7º-B a

7º-D:

“Art. 7º-B – Para fins de promoção vertical e de promoção por merecimento, serão

considerados  apenas  os  cursos  de  pós-graduação  “lato  sensu”  ou  “stricto  sensu”

obtidos em escolas oficiais reconhecidas pelo Ministério da Educação, nas áreas de

Direito,  Ciências  Econômicas,  Administração,  Ciências  Contábeis,  Engenharia,

Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Psicologia, Serviço Social, Arquivologia,

Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência  da  Informação/Biblioteconomia  ou

Comunicação Social.

§ 1º – Para os efeitos do “caput”, a carga horária dos cursos de pós-graduação “lato

sensu” não poderá ser inferior a trezentas e sessenta horas-aula.

§ 2º  –  Para fins de promoção por  merecimento,  serão considerados apenas os

cursos  de  graduação obtidos  em escolas  oficiais  reconhecidas  pelo  Ministério  da

Educação,  nas  áreas  de  Direito,  Ciências  Econômicas,  Administração,  Ciências

Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,  Ciência  da  Computação,  Psicologia,

Serviço  Social,  Arquivologia,  Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência  da

Informação/Biblioteconomia ou Comunicação Social.

Art. 7º-C – Será concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, a

partir de 1º de janeiro de 2014, um padrão de vencimento a cada período de dez anos

de  efetivo  exercício  no  Tribunal  de  Contas,  contados  a  partir  do  seu  ingresso,

observados  os  requisitos  exigidos  para  promoção  vertical  e  promoção  por

merecimento na hipótese de a concessão do benefício implicar mudança de classe.

Parágrafo único – O servidor que, na data de cumprimento do interstício temporal a

que se refere o “caput”, não possuir os requisitos nele previstos, fará jus ao benefício

a partir da data em que obtiver tais requisitos.

Art. 7º-D – Será concedido um padrão de vencimento ao servidor que comprovar a

obtenção  do  título  de  mestre  e  dois  padrões  de  vencimento  ao  servidor  que

comprovar  a  obtenção  do  título  de  doutor  em  escola  oficial  reconhecida  pelo
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Ministério da Educação, nas áreas de Direito, Ciências Econômicas, Administração,

Ciências  Contábeis,  Engenharia,  Ciências  Atuariais,  Ciência  da  Computação,

Psicologia,  Serviço Social,  Arquivologia,  Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência da

Informação/Biblioteconomia ou Comunicação Social.

Parágrafo único – O mesmo título não poderá ser utilizado para a aquisição de

benefícios distintos.”.

Art.  4º  –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Contas,  nas  especialidades  de

Inspetor  de Controle Externo,  Técnico de Controle Externo I,  Técnico de Controle

Externo  II,  Técnico  de  Controle  Externo  III,  Técnico  de  Controle  Externo  IV,

Engenheiro  Perito,  Atuário,  Técnico  de  Informática  e  Técnico  Superior  ficam

transformados em cargos de Analista de Controle Externo, constantes no Anexo I da

Lei nº 13.770, de 2000, com a redação dada por esta lei.

Art.  5º  –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Contas,  nas  especialidades  de

Médico, Redator de Acórdão e Correspondência,  Taquígrafo-Redator  e Técnico de

Documentação ficam transformados, respectivamente, em cargos de Médico, Redator

de  Acórdão  e  Correspondência,  Taquígrafo-Redator  e  Bibliotecário,  constantes  no

Anexo I da Lei nº 13.770, de 2000, com a redação dada por esta lei.

Art. 6º – Fica mantida a qualificação exigida para os cargos de Técnico do Tribunal

de Contas, transformados por esta lei em cargos de Analista de Controle Externo, que

estejam ocupados na data de publicação desta lei, até que ocorra a vacância desses

cargos.

Art. 7º – Os cargos de Oficial do Tribunal de Contas ficam transformados em cargos

de Oficial de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei nº 13.770, de 2000.

Art.  8º  –  Os  cargos  de  Agente  do  Tribunal  de  Contas  ficam  transformados  em

cargos de Agente de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei nº 13.770, de

2000, com a redação dada por esta lei, com a redação dada por esta lei.

Art. 9º – Os cargos de Agente de Controle Externo, Oficial de Controle Externo e

Analista  de Controle Externo,  que compõem o Quadro  Suplementar  dos Serviços

Auxiliares  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  constante  no  Anexo  I  da  Lei  nº

13.770,  de  2000,  com a  redação dada  por  esta  lei,  ficam  transformados,  com  a

vacância, em:
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I – três cargos de Psicólogo – código TC-NS-15;

II – três cargos de Assistente Social – código TC-NS-16;

III – três cargos de Arquivista – código TC-NS-17;

IV – seis cargos de Comunicador Social – código TC-NS-18;

V – quatro cargos de Médico – código TC-NS-09;

VI – quatro cargos de Dentista – código TC-NS-19;

VII – um cargo de Técnico em Segurança do Trabalho – código TC-SG-11;

VIII – sessenta e dois cargos de Analista de Controle Externo – código TC-NS-14.

§ 1º – A transformação de que trata o “caput” dar-se-á na ordem estabelecida nos

incisos, alternando-se os cargos a cada vacância.

§ 2º – Os cargos a que se referem os incisos I a VI e VIII do “caput” deste artigo

terão os mesmos padrões de vencimento e desenvolvimento na carreira dos cargos

de nível superior do Quadro dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas, e o cargo

a  que  se  refere  o  inciso  VII  terá  os  mesmos  padrões  de  vencimento  e

desenvolvimento na carreira do cargo de Oficial de Controle Externo.

Art. 10 – Ficam alterados os padrões de vencimento dos cargos das carreiras do

Tribunal de Contas, conforme a correlação definida no Anexo II desta lei.

§ 1º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas serão posicionados, em 1º de maio de 2012 e em 1º de janeiro de

2013, na forma da correlação prevista no “caput”.

§ 2º – Caso o posicionamento de que trata o § 1º implique mudança de classe, o

servidor  somente  será  posicionado  na  classe  subsequente  quando  comprovar  o

atendimento dos requisitos para tal, ressalvado o disposto nos arts. 22 e 23.

§  3º  –  O posicionamento  de  que trata  o  §  1º  não interrompe a  contagem  dos

interstícios temporais para fins de desenvolvimento na carreira.

§ 4º – O servidor aposentado com direito à paridade será posicionado, para fins de

cálculo dos proventos, na forma prevista neste artigo.

Art. 11 – A tabela de escalonamento vertical de vencimento dos cargos do Quadro

de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares do Tribunal

de Contas, constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000, passa a vigorar na forma

do Anexo III desta lei.
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Parágrafo único – O valor do padrão TC-01 passa a ser:

I – a partir de 1º de maio de 2012, R$846,67 (oitocentos e quarenta e seis reais e

sessenta e sete centavos);

II – a partir de 1º de janeiro de 2013, R$874,36 (oitocentos e setenta e quatro reais

e trinta e seis centavos);

III  –  a partir  de  1º  de janeiro de 2014,  R$915,90 (novecentos e quinze reais  e

noventa centavos).

Art. 12 – Fica fixada em 1º de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição Federal.

Parágrafo único – A revisão a que se refere o “caput”, relativa ao ano de 2012,

encontra-se incorporada no valor estabelecido para o TC-01 no inciso I do parágrafo

único do art. 11.

Art. 13 – Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, o Adicional de

Desempenho – ADE –, previsto no art. 31 da Constituição do Estado, com o objetivo

de  incentivar  e  valorizar  o  desempenho  do  servidor  e  sua  contribuição  para  o

atingimento das metas da instituição.

Art. 14 – O ADE será pago mensalmente ao servidor efetivo do Tribunal de Contas

cuja posse tenha ocorrido  após 15 de julho  de 2003,  observados os  requisitos  e

condições estabelecidos nesta lei.

§ 1º – Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, ativo no serviço público do Estado

em 15 de julho de 2003, é facultado optar, no prazo de trinta dias contados da data de

publicação desta  lei,  de  forma expressa e irretratável,  por  substituir  pelo  ADE as

vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito a perceber,  assegurada a

irredutibilidade de vencimentos.

§ 2º – Ao servidor que perceba adicionais por tempo de serviço, admitido no quadro

de provimento efetivo do Tribunal de Contas na forma do disposto no art. 118 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, é facultado

optar de forma expressa e irretratável, no prazo de trinta dias contados do ato de

posse, por substituir pelo ADE as vantagens por tempo de serviço que venha a ter

direito a perceber, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
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§ 3º – Ao servidor que fizer a opção de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo é

vedada a aquisição de novas vantagens por tempo de serviço.

Art.  15  –  O  valor  a  ser  pago  a  título  de  ADE  será  calculado  anualmente,

multiplicando-se  a  soma  dos  pontos  auferidos  na  avaliação  de  desempenho  do

servidor e na avaliação institucional pelo valor previsto no Anexo IV desta lei para o

cargo do servidor.

§  1º  –  O ADE será pago no limite  máximo de  cem pontos  por  servidor,  assim

distribuídos:

I – sessenta pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho

do servidor;

II  –  quarenta  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho institucional.

§  2º  –  Não fará  jus  ao  ADE o  servidor  que obtiver  resultado  inferior  a  setenta

pontos.

§ 3º – O servidor que fizer a opção de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 14 desta lei

poderá receber, a título de ADE, no máximo, a diferença entre o valor correspondente

a cem pontos do ADE relativo ao cargo e a soma das vantagens por tempo de serviço

que tenha direito a perceber.

§ 4º  –  O valor  do ponto  do  ADE será reajustado na mesma data e no mesmo

percentual do vencimento dos servidores do Tribunal de Contas.

Art. 16 – É facultado ao servidor efetivo do Tribunal de Contas cuja posse tenha

ocorrido após 15 de julho de 2003 somar o valor referente ao ADE ao seu salário de

contribuição para fins previdenciários.

§  1º  –  O  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  calculados  com  base  na

remuneração  recebida  na  atividade  e  houver  percebido  o  ADE  durante  três  mil

seiscentos e cinquenta dias ou mais fará jus à incorporação do adicional calculado

com base na média  aritmética  simples  dos  dez anos  anteriores  à  aposentadoria,

desde que  nesse período tenha contribuído  sobre  o  valor  referente  ao  ADE, nos

termos do “caput” deste artigo.

§ 2º – Se o período de percepção do ADE por ocasião da aposentadoria for inferior

a três mil seiscentos e cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa
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dias,  o  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  calculados  com  base  na

remuneração recebida na atividade fará jus à incorporação de 1/10 (um décimo) do

ADE por  ano de exercício,  calculado com base na média  aritmética  simples  dos

valores recebidos no período em que tiver contribuído sobre o valor referente ao ADE,

nos termos do “caput” deste artigo.

§ 3º – O ADE incorporado aos proventos do servidor aposentado na forma dos §§

1º e 2º deste artigo terá seu valor reajustado na mesma data e no mesmo percentual

aplicado ao vencimento.

Art.  17  –  A  avaliação  de  desempenho  dos  servidores  efetivos  para  fins  de

concessão do ADE será regulamentada por meio de resolução do Tribunal de Contas.

Parágrafo  único  –  O ciclo  da  avaliação  de  desempenho  terá  duração  de  doze

meses,  à  exceção  do  primeiro  ciclo,  que  se  inicia  com  a  publicação  do  ato  do

Presidente do Tribunal de Contas que definir as metas de desempenho institucionais

globais, podendo ter duração inferior.

Art.  18  –  As  metas  institucionais,  fixadas  anualmente em ato  do  Presidente do

Tribunal  de  Contas,  serão  objetivamente  mensuráveis,  levando  em  conta,  no

momento de sua fixação, os resultados alcançados nos exercícios anteriores.

Parágrafo único – Até que seja publicado o ato de que trata o “caput”, o ADE será

calculado  exclusivamente  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho do servidor, na qual o servidor poderá obter até cem pontos.

Art. 19 – Fica instituída a Gratificação pelo Cumprimento de Metas Extraordinárias –

GME –, com o objetivo de remunerar a contribuição do servidor para o atingimento de

metas extraordinárias.

§ 1º – Para fins do disposto no “caput”, consideram-se metas extraordinárias:

I – as ações emergenciais, concentradas ou temporárias, não compreendidas nas

metas setoriais ou individuais do servidor beneficiado;

II – o desempenho das funções de professor ou instrutor de curso ou programa de

desenvolvimento promovido pelo Tribunal de Contas.

§ 2º – As metas extraordinárias serão coerentes com as metas institucionais globais

fixadas no Plano Estratégico.

§ 3º  – São vedadas outras formas, além da GME, de remuneração do trabalho
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extraordinário dos servidores efetivos do Tribunal de Contas, inclusive o pagamento

de honorários e de horas extras.

Art. 20 – A GME será paga mensalmente, em valor equivalente ao do TC-01, aos

servidores efetivos indicados no ato do Presidente do Tribunal de Contas que instituir

a respectiva meta extraordinária.

Art.  21–  O  Tribunal  de  Contas  instituirá  programa  de  benefícios  de  caráter

indenizatório,  referentes  à  assistência  e  à  promoção  da  saúde,  ao  transporte,  à

melhoria  da  qualidade de vida  e  ao  apoio  ao  crescimento  profissional,  visando a

permitir que os servidores optem por aqueles que melhor atendam a suas demandas

e expectativas.

§  1º  –  O programa a  que se refere o “caput”  não compreenderá os  benefícios

existentes na data de publicação desta lei, que continuarão a ser regidos por atos

normativos próprios.

§ 2º  –  Atos normativos  do Tribunal  de Contas regulamentarão o disposto  neste

artigo no prazo de cento e vinte dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 22 – Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1º

de maio de 2008, será desconsiderado o período aquisitivo para fins de promoção

horizontal em curso em 30 de abril de 2012, iniciando-se, em 1º de maio de 2012, a

contagem de novo período aquisitivo.

Art. 23 – Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1º

de maio de 2009, será desconsiderado o período aquisitivo para fins de progressão

em curso em 30 de abril de 2012, iniciando-se, em 1º de maio de 2012, a contagem

de novo período aquisitivo.

Art. 24 – Serão destinados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 10%

(dez por cento) dos cargos de Analista de Controle Externo e 10% (dez por cento) dos

cargos de Oficial de Controle Externo do Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas.

Art. 25 – Fica revogado o art. 4º da Lei nº 13.770, de 2000.

Art. 26 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de maio de 2012.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  –  Doutor  Viana,  relator  –  Ulysses  Gomes  –  Lafayette  de
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Andrada - João Vítor Xavier.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Quadro A

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas

* - O Quadro A, contendo os Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares

da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

29.3.2012.

Quadro B

Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas

*  -  O  Quadro  B,  contendo  o  Quadro  Suplementar  dos  Serviços  Auxiliares  da

Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

29.3.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas

* - O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da Secretaria

do Tribunal de Contas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

ANEXO III

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas

* -  O Quadro Suplementar  dos Serviços Auxiliares  da Secretaria  do Tribunal  de

Contas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2012)

Correlação entre os padrões de vencimento dos cargos dos Serviços Auxiliares da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado
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II.1 – Correlação em 1º/5/2012

* - O quadro contendo a correlação entre os padrões de vencimento dos cargos dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, em 1º/5/2012, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

II.2 – Correlação em 1º/1/2013

* - O quadro contendo a correlação entre os padrões de vencimento dos cargos dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado, em 1º/1/2013, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2012)

“Anexo V

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimento dos Cargos dos Serviços Auxiliares

da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado

*  -  O quadro  contendo a Tabela  de  Escalonamento Vertical  de  Vencimento  dos

Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2012)

Valor do ponto do Adicional de Desempenho (R$)

*  -  O quadro  contendo o  valor  do  ponto  do  Adicional  de  Desempenho (R$)  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 29.3.2012.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.782/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 164/2012, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Timóteo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
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jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.782/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Timóteo imóvel com área de 7.906,36m², a ser desmembrada de uma

área total de 20.000,00m², situado na Avenida Senador Milton Campos, nº 1, Bairro

Quitandinha, nesse Município, e registrado sob o nº 8.911, a fls. 103 do Livro 3-J, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o bem será

destinado à  instalação de uma unidade do Corpo de  Bombeiros  Militar  de  Minas

Gerais e à construção de uma área pública de lazer.

É importante observar que, embora o Corpo de Bombeiros Militar seja órgão que

compõe  a  administração  direta  do  Estado,  o  Município  de  Timóteo  construirá  a

unidade local com recursos próprios, uma vez que a Corporação não possui dotação

para  esse  empreendimento.  A Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  possui  uma

unidade  do  Corpo  de  Bombeiros,  localizada  no  Município  de  Ipatinga,  mas  seu

desempenho fica comprometido devido aos extensos deslocamentos necessários.

Em decorrência disso, o Estado pretende doar o referido terreno à administração

pública municipal,  para que o Município possa construir sua unidade do Corpo de

Bombeiros, o que beneficiará não só a população de Timóteo, mas de toda a região.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina a reversão do

imóvel 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 igual prazo de cinco

anos, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o

Município de Timóteo deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão  –  Seplag  –  documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme

estabelecido nessa autorização.

Por  cumprir  as exigências  legais para a transferência de domínio de patrimônio

público,  não há óbice à tramitação do projeto de lei  em análise. Contudo,  com o

objetivo  de  promover  a  adequação  do  texto  à  técnica  legislativa  e  incluir  nele  o

memorial descritivo que identifica corretamente a área a ser doada, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.782/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação ao “caput” do art. 1° do p rojeto e acrescente-se o Anexo a

seguir:

"Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Timóteo imóvel

com área de 7.906,36m2 (sete mil  novecentos e seis  vírgula trinta e seis metros

quadrados), descrita no Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel com área total

de 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), situado no Bairro Quitandinha, naquele

Município, registrado sob o nº 8.911, a fls. 103 do Livro 3-J, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

(...)

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente medindo 110m (cento e

dez metros)  com a  rua 112;  fundo medindo 104,08m (cento e  quatro  vírgula oito

metros) confrontando com o lote 45, quadra 1; lado direito medindo 72,57m (setenta e

dois vírgula cinquenta e sete metros) confrontando com a rua 102; e lado esquerdo

medindo 73,58m (setenta e três vírgula cinquenta e oito metros) confrontando com a

rua 101, perfazendo uma área de 7.906,63m2 (sete mil  novecentos e seis vírgula

sessenta e três metros quadrados).

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rosângela  Reis,  relatora  – Gustavo Valadares –



1623
____________________________________________________________________________

André Quintão – Glaycon Franco – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.856/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.856/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Antônio Carlos imóvel com área de 400m², situado na Rua Sílvio

Frizone,  nº  43,  Distrito  de  Doutor  Sá  Fortes,  nesse  Município,  para  que  ali  seja

instalada uma unidade básica de saúde, com amplos benefícios para a população

local.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o Município de

Antônio Carlos deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

– Seplag – documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência do domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam
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sobre a transferência do domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.856/2012 no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.907/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 189/2012, 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 Campos Gerais o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2012 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  2.907/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Campos Gerais

o imóvel constituído pela área de 10.000m², situado no lugar denominado Gama ou

Cordeiro, nesse Município, e registrado sob o nº 6.813, a fls.  82 do Livro 3-G, no

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Gerais.

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.
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Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o

bem  será  destinado  à  instalação  da  Associação  dos  Produtores  Rurais  da

Comunidade  de  Cordeiros,  do  Centro  Experimental  da  Empresa  de  Pesquisa

Agropecuária de Minas Gerais – Epamig – para pesquisa em fruticultura e de um

centro comunitário para a criação de um viveiro de árvores nativas.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  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 igual prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município  de  Campos  Gerais  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

conforme estabelecido nessa autorização.

Por  cumprir  as exigências  legais para a transferência de domínio de patrimônio

público, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.907/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 192/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa alterar a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que

autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras – o imóvel

que especifica

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  examinar  preliminarmente  a  matéria  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, inciso III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 19.552, de 4/8/2011, autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro

S/A – Petrobras – o terreno e as benfeitorias nele existentes, localizado no Município

de Uberaba, com área de 1.086.535,44m², a fim de propiciar a instalação de planta

industrial para a produção de amônia. Em seu art. 2º, essa norma estabelece que o

imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, até o dia 31/12/2014, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

O Projeto de Lei nº 2.915/2012 dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 19.552, de

2011, a fim de dilatar o prazo para reversão do bem ao patrimônio do Estado em um

ano, passando de 31/12/2014 para 31/12/2015.

Em sua exposição de motivos, o autor da matéria esclarece que imprevistos de

ordem  técnica  enfrentados  pela  Petrobras  na  fase  inicial  do  projeto  justificam  a

alteração pretendida, para que a empresa possa ter reais condições de dar a devida

destinação ao imóvel doado.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória  pela  administração  do  Estado,  pois  no  trato  da  coisa  pública  deve

preponderar o que é conveniente para a coletividade. Desse modo, nas proposições

em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais,  assim como em suas

alterações,  observam-se  o  art.  18  da  Constituição  do  Estado  e  o  art.  17  da  Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  determinam,  entre  outras,  a  necessidade  da

existência de interesse público, previsto tanto na cláusula de destinação como na de

reversão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.915/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - André

Quintão - Glaycon Franco - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.916/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 193/2012, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por escopo alterar dispositivos da Lei

nº 17.701, de 4/8/2008.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Lei nº 17.701, de 4/8/2008, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Ferros imóvel constituído por um prédio denominado Edifício Vereador Padre Lage,

situado  nesse  Município,  para  abrigar  a  Câmara  Municipal  e  órgãos  públicos

estaduais. Em seu art. 2º, essa norma prevê que o bem 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.

Pretende o Projeto de Lei nº 2.916/2012 acrescentar à redação do parágrafo único

do art.  1º  permissão para  que o  imóvel  possa ser  utilizado  também para  abrigar

órgãos públicos municipais e as concessionárias de transporte público intermunicipal,

o que possibilitará seu melhor aproveitamento em benefício da população local.

É  importante  ressaltar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública

prepondera o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em

que  esta  Casa  autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  a  existência  de  tal

salvaguarda encontra-se nas cláusulas de destinação e reversão, como determinam o

art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,

Como não há óbice à alteração pretendida, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de acrescentar cláusula de reversão ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei,
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não lhe for dada a nova destinação, revogar o art. 2º da Lei nº 17.701, de 2008, que

contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior, e adequar o texto da

proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.916/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ferros  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 17.701, de  4 de agosto de 2008, passa a

destinar-se a  abrigar  a  Câmara Municipal  de  Ferros,  órgãos públicos estaduais  e

municipais e concessionárias de transporte público intermunicipal.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 17.701,  de 2008.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.917/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 194/2012, 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 Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2012 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  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  2.917/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o

imóvel constituído pela área de 4.000m², situado nesse Município e registrado sob o

nº 26.494, a fls. 4v. do Livro 3-AY, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cataguases.

O  referido  bem  foi  adquirido  pelo  Estado  por  doação  do  referido  Município  e

atualmente abriga a Escola Municipal Dr.  Astolpho Resende. A administração local

pleiteia a transferência de domínio para que possa realizar melhorias no prédio.

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 ao funcionamento

de escola municipal.

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.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.917/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.918/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 195/2012, 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 Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2012 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.918/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Cataguases o imóvel constituído pela área de 3.913m², situado nesse

Município,  registrado  sob  o  nº  6.501,  a  fls.  127v.  do  Livro  3-AD,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

O referido bem foi adquirido pelo Estado por doação feita pelo próprio Município e

atualmente abriga a Escola Municipal Flávia Dutra. A administração local requer a

regularização  de  sua  titularidade  para  que  possa  efetivar  melhorias  em  suas

dependências.

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
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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 ao funcionamento

de escola municipal.

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 esse prazo, 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.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.918/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique – Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.919/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 196/2012, 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 Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2012 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.919/2012  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cataguases o

imóvel constituído pela área de 10.000m², situado no Largo do Rosário, Distrito de

Cataguarino, nesse Município, e registrado sob o nº 12.888, a fls. 71v. do Livro 3-AK,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

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 ao

funcionamento  de  escola  municipal,  o  que  beneficiará  o  segmento  estudantil  da

comunidade, uma vez que, com a transferência de domínio, a administração local

poderá realizar as melhorias necessárias na Escola Municipal Boaventura Abritta, ali

instalada.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto de lei 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.

Diante de tais considerações, não há óbice à tramitação da proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.919/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

8/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro  signatário  o  Deputado  Ulysses  Gomes,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 8 altera o § 1º do art.  59 da Constituição do Estado para vedar a

posse de suplentes de Deputados durante o recesso parlamentar, excetuando-se a

hipótese de convocação extraordinária.

Aprovada  no  1º  turno  em  15/12/2011,  a  proposição  retorna  a  esta  Comissão

Especial a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposta em tela tem por escopo alterar o § 1º do art. 59 da Constituição Estadual

de modo a instituir a vedação da posse de suplentes de Deputados durante o recesso

parlamentar, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária.

Faz-se oportuna a transcrição das disposições da Constituição do Estado referentes

ao instituto da suplência:

“Art. 59- (...)

§  1º-  O  suplente  será  convocado nos  casos de  vaga,  de  investidura  em  cargo

mencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º- Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se

faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

§  3º-  Na  hipótese  do  inciso  I,  o  Deputado  poderá  optar  pela  remuneração  do

mandato”.

Nesse  passo,  reiteramos  os  termos  do  parecer  exarado  por  esta  Comissão  ao

ensejo do exame da matéria em 1º turno, quando então se consignou que a proposta

em tela objetiva flexibilizar os preceitos constitucionais relativos à suplência, de modo

a vedar a posse do suplente no período de recesso legislativo, abrindo-se a exceção

para o caso de convocação extraordinária, situação em que a posse dar-se-ia a partir
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do primeiro dia da sessão extraordinária.

Ponderou-se  que  a  posse  dos  suplentes  costuma  coincidir  com  o  período  de

recesso parlamentar, ocasião em que praticamente não há atividade legislativa. Não

obstante, são elevados os gastos decorrentes da percepção dos subsídios e demais

direitos legalmente instituídos em favor dos parlamentares. Essa situação se mostra

totalmente  indesejável,  pois,  em  um  contexto  de  escassez  de  recursos  públicos,

elevam-se os gastos com os suplentes sem que haja qualquer atividade parlamentar

que justifique tais custos.

Saliente-se o fato de que a proposta em exame abre uma exceção para a vedação

da posse dos suplentes durante o recesso, que seria a hipótese de convocação de

reunião extraordinária,  pois  nesse caso não haveria que falar  em paralisação das

atividades parlamentares, que seriam retomadas, deixando de comparecer, pois, as

razões determinantes da vedação. Assim, tem-se uma solução conciliatória entre a

necessidade da atuação do Poder  Legislativo na plenitude de sua representação,

com os 77 membros que o compõem, e a postura de austeridade e zelo no trato dos

recursos públicos, em obséquio aos postulados constitucionais da moralidade e da

eficiência no âmbito das funções públicas.

No que toca à competência legislativa para tratar do assunto, esta deflui do disposto

no art. 25 da Constituição da República, segundo o qual os Estados se organizam e

se regem pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Lei

Maior.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 8/2011 no 2º turno.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.368 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.368/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Papa Léguas, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.368/2011

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Escoteiro 148° Papa-Léguas, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Escoteiro148° Papa-

Léguas, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.510 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.510/2011, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Comunitária El Shaddai –

Abeces  –,  com sede  no  Município  de  Coronel  Fabriciano,  foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.510/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Comunitária El

Shaddai – Abeces –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Educacional

Comunitária El Shaddai – Abeces –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente -Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.517 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.517/2011, de autoria do Deput ado Romel Anízio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Ituiutaba, com

sede no Município de Ituiutaba, 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° 2.517/2011

Declara de utilidade pública a  Associação dos Pacientes com Insuficiência Renal

Crônica,  Doadores  e  Transplantados  de  Ituiutaba,  com  sede  no  Município  de

Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Pacientes  com

Insuficiência Renal Crônica, Doadores e Transplantados de Ituiutaba, com sede no

Município de Ituiutaba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Gilberto Abramo, relator – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.626 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.626/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação para Desenvolvimento e Apoio ao Potencial

e Talento, com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 2.626/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Desenvolvimento  e  Apoio  ao

Potencial e Talento, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para Desenvolvimento e

Apoio ao Potencial e Talento, com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.657 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.657/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas, 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° 2.657/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica denominada Escola  Estadual  Ruth Bran dão de Azeredo a escola

estadual de ensino médio localizada na Avenida Três, n° 923, Bairro Cidade de Deus,

no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/3/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Lafayette de Andrada em que notifica sua indicação para Líder do

Bloco Transparência e Resultado - BTR. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/3/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  207/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.033/0212), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 34/2012 - Projetos de Lei nºs

3.034  e  3.035/2012 -  Requerimentos  nºs  2.791  e  2.792/2012  -  Requerimento  do

Deputado Marques Abreu - Comunicações: Comunicação do Deputado Lafayette de

Andrada - Registro de presença – Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Doutor Wilson Batista e Luiz Humberto Carneiro - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase:

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Chamada  para  recomposição  do  número

regimental; existência de quórum especial para votação de veto – Votação, em turno

único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 127; questão de ordem;

leitura da Mensagem nº 162/2012; votação secreta do veto; manutenção - Votação,

em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 128; votação

secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 20.914; votação secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 20.925; questão de ordem; leitura da Mensagem nº 169/2012;

votação secreta do veto; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 20.934; votação secreta; manutenção - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno
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Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

-  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 207/2012*

Belo Horizonte, 22 de março 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 o Poder Executivo a doar ao Município

de Itacambira uma área de 101,60m², situada na Avenida Francisco Bicalho, naquele
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Município.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação realizada pela Câmara Municipal de Grão Mogol.

A  presente  doação  visa  à  instalação  de  órgãos  municipais  no  Município  de

Itacambira, demonstrando, portanto, a sua destinação pública e os aspectos sociais

que representa para a comunidade local.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itacambira  o  imóvel  que

especifica.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Itacambira

imóvel  com  área  de  101,60m²,  situado  na  Avenida  Francisco  Bicalho,  nesse

Município, registrado sob o nº 532, a fls. 117 do Livro 3, no Cartório do Registro de

Imóveis da Comarca de Grão Mogol.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

órgãos municipais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 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 Itacambira não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Itacambira  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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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 34/2012

Acrescenta parágrafo e incisos ao art. 39 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 39 da Constituição do Estado os seguintes parágrafo

e incisos, renumerando-se os demais:

"Art. 39 - (…)

§ … - Os militares do Estado que tenham ingressado no serviço público até o dia 31

de dezembro de 2003 e que tenham se aposentado ou venham a se aposentar por

invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição

Federal,  têm  direito  a  proventos  de  aposentadoria  calculados  com  base  na

remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não

sendo  aplicáveis  as  disposições  constantes  dos  §§  3º,  8º  e  17  do  art.  40  da

Constituição Federal.

I - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste

parágrafo o disposto no art. 7º da Emenda à Constituição nº 41, de 19 de dezembro

de  2003,  observando-se  igual  critério  de  revisão  no  que  se  refere  às  pensões

derivadas dos proventos desses servidores;

II - o Estado procederá, no prazo de cento e oitenta dias da entrada em vigor desta

emenda  à  Constituição,  à  revisão  das  aposentadorias  e  das  pensões  delas

decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada

ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda à Constituição nº 20, de 15

de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta

emenda à Constituição.”.
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Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de março de 2012.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor

Viana - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tenente

Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposição tem por objetivo adequar o texto da Constituição do

Estado às alterações recém-propostas na Constituição Federal.

No  momento  em  que  o  militar  é  acometido  de  doença  grave,  contagiosa  ou

incurável,  na  forma  da  lei,  como  também  nos  casos  de  acidente  em  serviço,  a

aposentadoria é deferida por juntas médicas oficiais e só é efetivada após o tempo de

licença  para  tratamento  de  saúde.  Fica  patente  que,  ao  ser  definida  essa

aposentadoria, que não é opcional e sim compulsória, esse ato acontece no momento

em  que  o  militar  mais  despende  recursos  financeiros  para  aquisição  de

medicamentos e internações necessários ao tratamento.

O art. 40 da Constituição Federal prevê que:

“Art.  40 -  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é

assegurado  regime  de  previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante

contribuição  do  respectivo  ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o

disposto neste artigo.”.

A proposição  tem  como sugestão  o  aprimoramento  da  reforma  iniciada  com  a

Emenda à Constituição nº 20/98, aperfeiçoada pelas Emendas à Constituição nos

41/2003 e 47/2005. Estas, no entanto, desconsideraram completamente os servidores

que já tinham tempo acima dos requisitos exigidos por algumas regras, mas que não

atendiam aos requisitos de tempo mínimo de contribuição necessário e idade e que,
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sendo acometidos  de  alguma doença  grave,  tiveram  ou  terão  os  seus  proventos

reduzidos, em virtude da proporcionalidade a eles imposta sem garantia da paridade.

Trata-se dos militares que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda

à Constituição nº 20, ou seja, até 15/12/98, e que, por medida de justiça, deveriam ter

sido contemplados com as garantias ora propostas.

É relevante considerar que há inúmeras decisões judiciais em desfavor da União,

que  acarretam  desperdício  de  tempo e  de  dinheiro,  para  o  justo  reconhecimento

deste direito.  Dessa forma,  solicito  apoio dos nobres pares para  aprovação desta

proposta.

* - Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo 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 Santo Antônio do

Amparo o imóvel com área de 1.900m² (mil e novecentos metros quadrados), situado

nesse Município e registrado sob o nº R-1-11.478, a fls. 11 do Livro 2-AM, no Cartório

de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de março de 2012.

Duarte Bechir

Justificação:  Certidão do Cartório  de  Registro  de  Imóveis  do  Município  de  Bom

Sucesso comprova que  o imóvel  de que  trata  a  proposição é  de  propriedade do

Estado de Minas Gerais. Conforme consta da citada certidão, o referido imóvel foi

doado pelo Município de Santo Antônio do Amparo ao Estado de Minas Gerais, no
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entanto,  não  se  cumpriu  o  propósito  definido  na  doação.  Seu  uso  descrito  na

manifestação formulada pelo Poder Executivo Municipal é a realização de eventos de

natureza cultural.

Assim,  tendo  em  vista  a  localização  do  referido  imóvel  e  a  necessidade  de  o

Município de Santo Antônio do Amparo dar-lhe uma destinação social, propõe-se esta

doação.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  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 3.035/2012

Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento da Serra Geral –

Adeseg –, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento da

Serra Geral – Adeseg –, com sede no Município de Janaúba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de março de 2012.

Luiz Henrique

Justificação: Fundada em 2003, com sede no Município de Janaúba, a Adeseg tem

abrangência  em  todos  os  Municípios  da  Serra  Geral  de  Minas  Gerais.  São  eles:

Catuti,  Espinosa,  Gameleiras, Jaíba, Janaúba,  Mamonas, Manga, Matias Cardoso,

Mato Verde, Monte Azul,  Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Serranópolis de

Minas e Verdelândia.

A entidade  tem  como  objetivo  o  crescimento  ordenado  em  bases  sustentáveis

através da coordenação, organização, planejamento e articulação dos entes públicos

e privados e mediante processo de cooperação municipal e intermunicipal, de forma a

vencer os desafios e a gerar  efeitos benéficos para a sociedade. Suas atividades

abrangem todos os setores socioeconômicos. Diante do exposto, conto com apoio

dos nobres parlamentares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.791/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido

de informações,  com cópia  a  esse Deputado,  sobre a  autorização de exploração

minerária  das  Serras  de  Lima Duarte  e Negra,  localizadas  no Município  de  Lima

Duarte, bem como sobre os eventuais estudos técnicos ambientais de tal exploração.

Nº  2.792/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público na Comarca de Ribeirão das Neves pedido de

informações  sobre  eventuais  providências  tomadas  por  esse  órgão  no  que  diz

respeito à apuração e à responsabilização por irregularidades que estariam ocorrendo

em programa de merenda escolar no Município.

Do  Deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja  realizada  campanha  de

conscientização  sobre  o  uso  das  vagas  de  estacionamento  destinadas

exclusivamente às pessoas com deficiência. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Lafayette de Andrada,

cujo teor foi publicado na edição anterior.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra, a presença do nosso

colega  Deputado  Wander  Borges,  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de

Regularização Fundiária.

Questões de Ordem

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar – não

pôde constar na ata – que ontem, sob a batuta do nosso maestro, Deputado Dinis

Pinheiro,  nosso  Presidente,  acompanhado dos  Deputados  Adelmo Carneiro  Leão,

Presidente  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública,  e  Bonifácio  Mourão,  relator

dessa Comissão Especial, fomos até Vitória, no Espírito Santo. Numa parceria com a

Assembleia Legislativa desse Estado, estamos unindo forças para combater o grande

mal que assola as finanças públicas deste país e que deixa os Estados brasileiros em
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uma situação humilhante diante da União: a tal ameaça ao pacto federativo, que é a

dívida  dos Estados para com a União,  que hoje é  impagável.  Outros  Estados da

Federação, como o Espírito Santo, vêm reconhecendo que o trabalho da Assembleia

de Minas deve ser seguido e que outras comissões devem ser constituídas com o

mesmo propósito de discutir  a dívida pública. Ainda hoje vi  nos jornais que o Dr.

Antonio Augusto Anastasia, Governador de Minas Gerais,  foi  a  Brasília  para,  pela

primeira vez, ser recebido em uma reunião com o Ministro da Fazenda para discutir o

indexador da dívida estadual. Apenas para relembrar, Sr. Presidente, Minas Gerais

contraiu  um  empréstimo  de  R$16.700.000.000,00,  pagou  R$20.000.000.000,00  e

deve R$62.000.000.000,00 à União, o que coloca em risco a situação financeira deste

Estado, o financiamento da saúde, da educação e da segurança pública. O Estado

não dá conta de pagar essa dívida tão elevada, fruto da morosidade da União, que

cobra juros capitalizados de 13% ao ano, considerando juros e IGP-DI, e que pratica

um  verdadeiro  anatocismo,  uma verdadeira  agiotagem  contra  o  Estado de  Minas

Gerais.  Portanto,  parabéns  ao Governador  de  Minas,  juntamente  com  o  Senador

Aécio Neves, que tem empunhado essa bandeira no Congresso Nacional na defesa

do  pacto  federativo,  de  uma  renegociação  da  dívida.  Para  complementar,  Sr.

Presidente, no dia de hoje transitou em julgado a decisão judicial que determinou a

remessa  da  ação  popular  que  impetramos  no  STF.  A  partir  de  amanhã,  esse

processo,  nesse  tribunal,  terá  um  relator,  que  ficará  como  responsável  pelo

julgamento dessa ação popular. Tenho certeza de que os Governadores deste País,

25 ao todo, estarão nesse mesmo palco, nesse mesmo foro, discutindo o que mais

interessa aos Estados brasileiros hoje, que é a dívida de cada um deles e de mais

200 Prefeituras para com a União. A data de quebra dos Estados já sabemos qual é:

2028. Nessa data todos os Estados estarão quebrados, porque Minas Gerais deverá

R$75.000.000.000,00 e terá de pagar R$10.000.000.000,00 ao ano, o que equivalerá

a 25% da sua arrecadação e receitas líquidas. Consequentemente, se não houver

bom-senso do governo da Presidente Dilma para renegociar essa dívida, caberá ao

Judiciário decidir  a questão. Portanto, Sr.  Presidente, que fique consignado que a

Assembleia  de  Minas,  numa  atitude  pioneira,  está  desempenhando  um  papel

extremamente relevante na proteção da Federação brasileira, que é a renegociação



1648
____________________________________________________________________________

da dívida dos Estados, que não podem continuar da forma como estão.

O  Deputado  João  Leite  -  Rapidamente,  Sr.  Presidente,  lamento  o  anúncio  do

governo do PT, do governo federal, que, de alguma forma, esclarece para todo o País

e  para  o  nosso  Estado  que,  definitivamente,  o  PT  não  gosta  de  Minas  Gerais.

Estavam previstas, Sr. Presidente, para este ano a construção de 218 unidades de

polícia  pacificadora  em  Minas  Gerais.  Havia  recursos  prometidos  de

R$120.000.000,00 na instalação dos postos. Quarenta Municípios de Minas Gerais

seriam atendidos com essas unidades. Das 218 unidades previstas, 143 estariam na

região metropolitana, sendo que Belo Horizonte ficaria com a maior parte, 67, seguida

de Contagem, com 20, e Betim, com 14. No interior, os Municípios que mais seriam

beneficiados  seriam  Uberlândia,  no  Triângulo  mineiro,  com  12  postos,  além  de

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Juiz de Fora, na Zona da Mata, ambas

com 8 postos. Hoje o Ministério da Justiça, Sr. Presidente, anunciou que o PT cortou

o  projeto  para  Minas  Gerais.  O  PT  cortou  Minas  Gerais.  Não  teremos  mais  as

unidades pacificadoras previstas para o Estado de Minas Gerais, porque o PT cortou

os recursos. O Ministério da Justiça, do governo do PT, numa notícia de hoje, diz que

estão cortados  R$1.000.000.000,00 do Programa Nacional  de  Segurança Pública.

Nesse caso, atinge não apenas Minas Gerais, mas também outros Estados que com

Minas  fazem  divisa.  Este  ano  também  não  teremos  nenhum  centavo  para  as

penitenciárias de Minas Gerais. Portanto, lamentamos essas notícias, num momento

que estamos voltando do Espírito Santo, onde também esteve V. Exa., onde houve

aumento  da  criminalidade,  bem como em Minas  Gerais.  O  mesmo ocorre com a

Bahia, que tem um aumento da criminalidade em quase 500%. O governo federal,

denunciado agora pelo Deputado Délio Malheiros, esqueceu-se do pacto federativo,

fica  com  os  recursos  e  não  reparte  mais  com  os  Estados,  lamentavelmente.  As

cidades mais atingidas, sem dúvida, são as de Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia

e Juiz de Fora; cidades que receberiam um grande número de unidades de polícia

pacificadora. Imagine, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que Uberlândia receberia

12 postos de unidades de polícia pacificadora, mas não receberá nenhuma. Juiz de

Fora, que também tinha a previsão de receber 8 unidades de polícia pacificadora, não

receberá nenhuma. Em Governador Valadares, seriam 8 também. Os Deputados Luiz
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Carlos Miranda e Bonifácio Mourão sempre estão preocupados com a segurança.

Belo Horizonte receberia 67 unidades de polícia pacificadora. O governo do PT cortou

o dinheiro para segurança pública em Minas Gerais. Cem por cento do custeio da

segurança pública, em Minas Gerais, são feitos pelo governo do Estado. Cem por

cento do custeio dos presos – são aproximadamente 60 mil presos – são feitos com

recursos do governo estadual. Agora Minas Gerais é traída novamente pelo governo

do  PT,  mais  uma  promessa  do  governo  do  PT,  da  Presidenta  Dilma,  não  será

cumprida em Minas Gerais,  lamentavelmente.  E  isso ocorre no momento  em que

Minas Gerais precisa tanto, em que Minas Gerais luta contra a criminalidade violenta

que cresce por causa do tráfico internacional de drogas. Lamentavelmente, o governo

do PT vira as costas para o Estado de Minas Gerais. O PT virou as costas para Minas

Gerais. Minas Gerais não se esquecerá. Não nos esqueceremos do esquecimento.

Não  nos  esqueceremos  do  esquecimento  do  PT  com  Minas  Gerais.  Não  nos

esqueceremos que o PT virou  as  costas  para Minas Gerais,  abandonou o nosso

Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  –  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, procurarei ser breve. A respeito da

ata, ontem usei a palavra na tribuna, para falar sobre um acidente gravíssimo ocorrido

na BR-491, entrocamento com a rodovia estadual que liga a BR à cidade de Fama.

No acidente, seis jovens perderam a vida de uma maneira muito dura, muito trágica,

muito cruel. Hoje estive no DNIT conversando com o Superintendente e confesso que

fiquei muito desiludido e frustrado com as perspectivas para aquela rodovia, que é

muito importante. No Sul de Minas - e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva sabe disso,

pois é da nossa região -, a BR-491, depois da Fernão Dias, é a que tem mais tráfego

e trânsito, principalmente de carretas e caminhões. O perigo é muito grande. Então,

Sr.  Presidente,  quero  lembrar  que os caminhos de Minas  continuam sendo muito

perigosos e tortuosos. O DNIT me disse que ainda há a polêmica antiga da MP nº 82,

se a rodovia é de responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal. Nós,

do Sul de Minas, não mais conviveremos com o perigo de as rodovias tirarem a vida

de mais pessoas, de mais jovens, como aconteceu no último sábado. Nós, na região,



1650
____________________________________________________________________________

estamos  preparando  e  planejando,  para  a  semana  que  vem,  uma  grande

manifestação,  na  BR-491.  Queremos  chamar  a  atenção  do  governo  do  Estado,

porque ela faz ligação com diversas rodovias estaduais e nenhuma delas tem trevo

adequado  e  sinalização  adequada.  Nós,  moradores  de  Alfenas,  Fama,  Serrania,

Divisa Nova, Machado, Areado, Monte Belo e outras diversas cidades, estaremos na

BR-491, na semana que vem, realizando um protesto para que o governo federal e o

governo do Estado, a Presidenta Dilma e o Governador Antonio Anastasia, assumam

a  responsabilidade  para  com  a  rodovia.  As  rodovias  agora  foram  pavimentadas,

aumentou-se a velocidade, os carros estão mais novos e mais modernos, e a falta de

trevos, de radares, de fiscalização e da Polícia Rodoviária Estadual, a ausência da

Polícia Rodoviária Federal têm trazido consequências nefastas, trágicas, e ceifado a

vida de muitos jovens, muitos trabalhadores na nossa região. Sr. Presidente, era isso

que eu tinha a dizer. Infelizmente, por causa da inoperância do governo do Estado e

do  governo  federal,  nós,  moradores  do  Sul  de  Minas,  na  semana  que  vem

realizaremos uma manifestação de protesto para chamar a atenção do Governador

Anastasia e da Presidenta Dilma para que as vidas sejam poupadas e a segurança

volte as nossas rodovias. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Wilson Batista.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados aqui  presentes,  público que nos  acompanha pela TV Assembleia,  boa

tarde  a  todos.  Sr.  Presidente,  entendo  que  o  embate  político  é  democrático,

necessário,  mas  também  me  preocupo  muito  com  os  anseios  da  sociedade.

Precisamos trazer para um debate nesta Casa as necessidades, os interesses, os

projetos de lei que defendem o nosso povo. Por isso venho a esta tribuna abordar

alguns projetos de nossa autoria que tramitam nesta Casa e que podem ser muito

importantes  para  o  nosso  povo  mineiro,  principalmente  na  área  da  saúde.  Uma

proposta importante é o Projeto de Lei nº 2.197/2011, que colocamos para tramitar

nesta Casa no ano passado e institui a unidade móvel de prevenção ao câncer, que

achamos melhor denominar Caminhos da Prevenção. Esse projeto prevê a aquisição

de  uma unidade  móvel  com  o  objetivo  de  levar  assistência  às  diversas  cidades
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localizadas  nas  regiões  mais  distantes  do  Estado,  possibilitando  o  diagnóstico

precoce do câncer de mama, de colo uterino, de próstata, de boca e de orofaringe.

Essa  proposta  permitirá  uma estrutura  avançada  de  assistência  fora  do  contexto

hospitalar, facilitando o atendimento a milhares de pessoas que têm dificuldade de

acesso a esse serviço.  Com isso,  além de ampliarmos a assistência,  oferecemos

exames com a garantia de qualidade,  haja vista que sabemos hoje que 50% das

mulheres brasileiras não têm acesso à mamografia, o exame mais importante para o

diagnóstico  precoce  do  câncer  de  mama,  uma  doença  tão  temida  e  que  ainda

acomete cerca de 50 mil novas mulheres a cada ano. Destas, 10 mil mulheres por

ano ainda vão a óbito por essa doença.

Por  isso,  esse projeto  resolverá  não só essa falta  de  assistência,  mas também

outros  dilemas  do  sistema  público  de  saúde,  que  são  a  má  distribuição  e  a

inoperância dos mamógrafos que hoje se encontram espalhados pelo Brasil.

Sabemos que o Instituto Nacional do Câncer - Inca - preconiza um mamógrafo para

cada 240 mil  habitantes. O Brasil  dispõe do dobro de mamógrafos. Encontram-se

espalhados pelo País mamógrafos na proporção de um para cada 120 mil habitantes,

e, ainda assim, 50% das mulheres não estão tendo acesso a esse exame. Por isso,

essa unidade móvel levará uma assistência de qualidade principalmente às pessoas

que ainda não têm acesso a esse tão importante exame.

Desde o ano passado o nosso projeto tramita nesta Casa. Ontem o sistema de

saúde nacional lançou um projeto exatamente idêntico ao nosso: as unidades móveis

para  melhorar  a  assistência  oncológica  em  nível  nacional.  Essa  unidade  móvel

contará exatamente com mamógrafos e especialistas para levar às mais distantes

instâncias do Estado brasileiro esse tão importante exame.

Sabemos que, apesar de inicialmente parecer que gerará gastos para o sistema de

saúde, é um projeto que, ao final, gerará economia. Quando se trata a doença já

avançada,  muitas  vezes  o paciente não tem possibilidade de cura.  Além disso,  o

gasto é aproximadamente 10 vezes maior do que quando é tratada na fase inicial.

Então,  hoje tenho absoluta certeza  e convicção de que o diagnóstico precoce do

câncer  de  mama salvará  milhares  de  mulheres  e  ainda  garantirá  uma economia

significativa aos cofres públicos do Estado e do Brasil.
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Tenho um outro grande projeto que também é relacionado a uma carência do SUS.

Protocolei na Assembleia o Projeto de Lei nº 2.811/2012, que assegura as técnicas de

preservação da fertilidade e garante a reprodução assistida a pacientes em idade

reprodutiva que são submetidos a tratamento de câncer. Hoje sabemos que o avanço

nesse tratamento possibilita que milhares de pessoas sejam curadas dessa doença;

no entanto, infelizmente, traz também danos irreversíveis. Um deles é a infertilidade.

Quando  utilizamos  quimioterápicos  de  forte  ação  e  radioterapia  em  pacientes

jovens, a maioria deles se torna infértil, apesar de terem sua vida sexual preservada,

e, no futuro, não poderão mais ter filhos. Sabemos que preservar os gametas tanto da

mulher  quanto  do  homem  numa  idade  jovem  e  reprodutiva  antes  de  iniciar  o

tratamento é de suma importância para a qualidade de vida dessas pessoas.

Hoje  a  Sociedade Americana de Oncologia  não  permite  que especialista  algum

inicie  qualquer  tratamento  de  câncer  na  fase  jovem  antes  de  propor  e  tornar

disponível  ao  paciente  a  preservação  dos  gametas.  Isso  faz  parte  até  de  um

consentimento  informado  e  obrigatório  da  equipe  médica  diante  do  paciente.  No

Brasil, hoje, não tornamos disponível tal recurso e inovação da medicina para esses

jovens garantirem a possibilidade de terem filhos após um tratamento de câncer.

Sabemos que, após vencer a luta por sobrevivência contra o câncer, todos esses

jovens  voltam  a  sonhar,  como  todo  cidadão,  em  trabalhar,  estudar,  ter  filhos  e

constituir  uma  família.  Hoje,  metade  desses  pacientes  jovens  submetidos  ao

tratamento  do  câncer  tem  a  sua  vida  familiar  destruída,  metade  perde  o  seu

companheiro ou companheira e luta, infelizmente, sozinha contra o câncer. O sonho

de uma jovem de ser mãe é muito grande e, quando ela não vê a possibilidade de

realizar esse sonho com o seu companheiro, na maioria das vezes, hoje, cerca de

50% acaba se separando.

Conto com todos os nossos colegas Deputados para a aprovação desse projeto de

lei  tão  importante.  Espero  que  alguém  tenha  a  brilhante  ideia  de  levar  isso  ao

Congresso Nacional, para que seja um direito de todo brasileiro, como é em países

desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos. Não é possível deixar de recuperar

a fertilidade desses jovens,  principalmente em nosso Estado brasileiro,  pois  é um

direito constitucional. O art. 196 da Constituição Federal diz que “saúde é um direito
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de todos e um dever do Estado”.  E, mais ainda, não podemos permitir  agravos à

saúde. Quando não disponibilizamos essa inovação na medicina, estamos permitindo

agravo à saúde de um jovem, quando deveríamos lutar pela recuperação de sua

fertilidade. Se existem hoje recursos científicos e médicos, isso deverá, sim, ser um

direito garantido constitucionalmente para todos os jovens.

Uma outra proposta importante que também tramita nesta Casa, de nossa autoria,

ainda no contexto das mutilações provocadas pelo tratamento do câncer, é a cirurgia

de reconstrução mamária das pacientes que têm a mama mutilada ou retirada por

completo, em virtude de tratamento do câncer de mama. Sabemos que já existe uma

lei  federal,  de  1999,  da  Deputada  Federal  Maria  Elvira,  que  dispõe  que  a

reconstrução mamária é um direito de todas as mulheres. Entretanto, cabe ao Estado

a regulamentação de um programa que garanta esse direito. Sabemos que, hoje, 2/3

das  mulheres  que perdem  a  mama não  têm  a  reconstrução mamária.  Quando a

paciente tem um câncer de mama, chega ao hospital, e a primeira preocupação é

com  a  cura  do  câncer.  É  justo  que  haja  essa  preocupação.  Mas,  se  existe  a

possibilidade dessa paciente ter a sua mama reconstruída, deverá ser garantido a ela

esse direito. Mas a maioria das instituições que tratam do câncer não tem disponível

a  reconstrução  mamária.  Tratar  do  câncer  tem  o  seu  ganho  com  a  cirurgia,  a

quimioterapia e a radioterapia; no entanto, com a cirurgia de reconstrução mamária, o

ganho é insignificante, e não há cirurgião plástico disponível para fazer essa cirurgia.

Então,  é preciso que haja inovação nessa lei:  que,  ao  se iniciar  o tratamento do

câncer de mama, esteja disponível a reconstrução mamária e que a equipe que não

disponibilizar a reconstrução deixe registrado no prontuário o porquê de não oferecer

a reconstrução, se é um direito já garantido. Se é por deficiência da equipe, essa

paciente deve ser encaminhada a uma instituição onde haja o tratamento completo, a

cirurgia para o câncer e a reconstrução.

Então, não podemos permitir que as nossas leis sejam inúteis, inócuas. Vamos aqui

lutar  para  que  todas  as  mulheres  que  tenham  suas  mamas  retiradas  tenham

garantida a reconstrução mamária na cirurgia, ao mesmo tempo.

Enfim, estamos nesta Casa sempre procurando defender os interesses da saúde.

Podemos, com muito orgulho, mostrar os resultados do trabalho realizado na região
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onde  efetivamente  atuamos  como  médicos.  Muriaé  alcançou  uma  das  melhores

colocações  no “ranking”  do  SUS -  um trabalho,  uma pesquisa  desenvolvida  pelo

Ministério da Saúde em todos os Municípios do Brasil, mais de 5 mil deles, para saber

a qualidade do atendimento aos pacientes atendidos por esse sistema. Muriaé é a

primeira cidade de Minas Gerais na colocação nesse “ranking” e a terceira no Brasil,

fruto do trabalho de todos nós nessa cidade e também da fundação, do Hospital do

Câncer, do Hospital São Paulo, dos médicos e dos inúmeros Municípios vizinhos, que

hoje valorizam e reconhecem o nosso trabalho na região.

Enfim,  gostaria  de demonstrar  essa satisfação e  o  nosso empenho na luta  por

aqueles que ainda não têm seus direitos efetivamente garantidos. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto Carneiro.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Meu caro Presidente desta Casa, Deputado

Dinis  Pinheiro,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  servidores  desta  Casa,

telespectadores da TV Assembleia, público e imprensa presentes, temos a honra de

receber hoje o Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Vilmar Resende, junto

aos Vereadores Norberto Nunes e Ronaldo Alves. É um prazer estar aqui, também ao

lado da imprensa da Câmara de Uberlândia, com o Ademir Reis e o Ronaldo.

Ocupo esta tribuna para comunicar oficialmente e compartilhar com os colegas a

decisão de não continuar à frente da Liderança do Governo nesta Casa. Essa foi uma

decisão tomada em conjunto com o Governador Antonio Anastasia, que compreendeu

a  necessidade  de  focar  a  atenção  na  sucessão  municipal  em  Uberlândia  neste

momento,  onde sou pré-candidato a Prefeito,  encabeçando uma chapa do PSDB,

com o apoio do nosso amigo, competente administrador, o Prefeito Odelmo Leão.

Depois  de conversas,  chegamos à conclusão de que não é possível  conciliar  a

campanha em Uberlândia com os deveres de Líder do Governo na Assembleia. Além

disso,  o  Governador  acredita  em  nossas  propostas  para  Uberlândia  e  defende  a

candidatura do PSDB.

Quero  primeiro  agradecer  a  confiança  depositada  pelo  Governador  Antonio

Anastasia ao me indicar para a Liderança do Governo no início do ano passado e,
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principalmente, agradecer pela relação de confiança que se estabeleceu ao longo

desse tempo não só com o governo, mas também com os colegas parlamentares.

Agradeço ainda a atenção e o companheirismo das Deputadas e dos Deputados

que  apoiaram  o  meu trabalho  como Líder  do  Governo  e  a  atenção  que  sempre

obtivemos do Presidente desta Casa, o Deputado Dinis Pinheiro.

Deputado  Dinis  Pinheiro,  faço  a  V.  Exa.  um  agradecimento  especial,

parabenizando-o,  mais  uma vez,  pela  conduta  nos trabalhos nesta Casa,  sempre

buscando consenso por meio do diálogo. Que possamos continuar assim, para que

esta Casa continue realmente votando os projetos, que é seu maior interesse.

Agradeço também aos Líderes desta Casa: Deputados Gustavo Valadares, Rogério

Correia, Sávio Souza Cruz, Sargento Rodrigues, Tiago Ulisses, Pompílio Canavez e

Antônio Júlio, pela atenção e pela parceria que sempre tivemos nesta Casa.

Aproveito também para agradecer à assessoria da Casa, em especial a assessoria

da Liderança do Governo.

Cumprimento o nosso novo Líder do Governo, Deputado Bonifácio Mourão. Quero

dizer da alegria de estar ao seu lado e de como foram bons os ensinamentos que

trouxe a esta Casa, especialmente para mim. Com certeza, V. Exa. tem a disposição

para  o  diálogo  e  irá  conduzir  a  Liderança  do  Governo  de  forma  primorosa  e

irreparável. Tenho absoluta certeza disso.

Saúdo o Deputado Lafayette de Andrada em seu retorno a esta Casa, onde terá a

importante  tarefa  de  liderar  o  Bloco  Transparência  e  Resultado.  Seja  bem-vindo,

Lafayette!

Representar o Executivo na Assembleia foi um grande aprendizado democrático,

pois me deu a oportunidade de reafirmar que o diálogo é o único caminho possível

para o consenso, e de confirmar a importância das divergências para consolidação

dos projetos e programas que irão, de fato, atender às demandas da população.

Além disso,  ser  o  Líder  do Governo na Assembleia foi  uma grande honra,  pois

acredito  no  compromisso  e  na  seriedade  do  Governador  Antonio  Anastasia  na

condução  do  Estado.  É  um  homem  íntegro,  dotado  de  espírito  público  e

comprometido  em  realizar  um  bom  governo.  Sem  dúvida  isso  me  deu  grande

oportunidade  para  desempenhar  a  minha  função,  pois  estava  certo  de  que  eu
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defendia e continuo defendendo um projeto sério, amparado no desenvolvimento do

Estado  e  na  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  povo  mineiro.  Estar  ao  lado  do

Governador, do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e do seu secretariado, a quem

agradeço  na  pessoa  do  Secretário  de  Governo  Danilo  de  Castro,  permitiu-me

conhecer de perto um modelo de gestão moderna, comprometido com a eficiência,

que respeita as diferenças, mas que não abre mão do rigor no trato com a coisa

pública.

Esse paradigma,  aliado à  experiência  de  uma gestão  impecável  do  Prefeito  de

Uberlândia, Odelmo Leão, irá me guiar na elaboração do projeto de governo que vou

apresentar  à  população  de  Uberlândia.  Nós,  uberlandenses,  reconhecemos  o

empenho desse governo na busca de soluções para o enfrentamento das dificuldades

internas  e  externas,  viabilizando  investimentos  regionais  que  garantam  o

desenvolvimento do nosso Estado. Em Uberlândia, esse compromisso pode ser visto

em obras realizadas, no crescimento da indústria e do comércio, que gera empregos

e renda, e nos avanços e serviços públicos prestados a nossa população.

Por isso é tão importante que minha atenção neste momento se volte ao processo

sucessório de Uberlândia, pois precisamos dar continuidade à parceria entre Estado e

Município, a qual já mostrou ser competente, produtiva, realizadora e comprometida

com o desenvolvimento e o bem-estar da população de Uberlândia.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  esta

reunião traz a todos nós muita emoção.  V.  Exa. tem sido um Líder que recebe o

respeito de todos os liderados. Sinto-me totalmente representado por V. Exa. por sua

maneira de tratar as questões, e, naqueles momentos mais tensos na Assembleia

Legislativa, V. Exa. atuou como um estadista. A única razão de abrirmos mão de V.

Exa. é em favor da cidade que ama tanto e que defende com tanto vigor já há muitos

anos nesta Casa.

Queremos  agradecer-lhe  a  liderança,  com  muita  paciência  e  carinho  pelos

liderados, entendendo muitas vezes a nossa vontade muito forte e nos segurando na

busca dos entendimentos.

Queria elogiá-lo por isso e desejar-lhe todo o sucesso na sua pré-candidatura. V.

Exa. representará o PSDB em Uberlândia na grande aliança que se formou lá, a qual
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recebe  hoje,  na  pessoa  do  Prefeito  Odelmo,  um  grande  reconhecimento  da

população da cidade, do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil. Uberlândia hoje

é uma cidade que honra todo o nosso país. Portanto, receba as minhas homenagens

e o meu agradecimento. Desejo-lhe sucesso nessa empreitada. V. Exa. demonstrou,

nesta Casa, que está preparado para qualquer missão, até mesmo para a que foi

escolhido, ou seja, para pré-candidato à Prefeitura de Uberlândia, com o objetivo de

governar  e  administrar  aquela  joia  de  Minas  Gerais,  que  é  a  sua  tão  querida

Uberlândia.

Desejo  a V.  Exa.  e a Sara,  sua esposa tão querida,  saúde e  sucesso na nova

empreitada. V. Exa., com sua liderança, deixa grande saudade. Muito obrigado por

tudo. Felicidades e conte conosco.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado, Deputado João Leite. Agradeço-

lhe  as  palavras  e,  mais  que  isso,  o  apoio,  a  compreensão  e  o  companheirismo

durante o tempo em que V. Exa. esteve ao meu lado e ao lado de todo o grupo.

Obrigado pelas palavras. Lembro-lhe que a Sara se faz presente e o ouviu da galeria.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Luiz  Humberto,  serei

bastante  breve,  pois  há  outros  colegas  querendo  aparteá-lo  para  prestar-lhe

homenagem. Quando fui escolhido Líder da Maioria, indicado pelos colegas do bloco

de sustentação do governo nesta Casa, minha maior satisfação foi ter ao meu lado

um líder como V. Exa. Pude, ao longo deste um ano e três meses em que estivemos

juntos,  aprender  muito  com seus  ensinamentos,  com  sua experiência  e  com sua

paciência, pois nos indicava sempre o momento certo de dar um passo à frente, de

recuar  e de saber  ouvir.  Quero dizer a V. Exa. que sentirei  sua falta formalmente

como Líder do Governo nesta Casa. Mas tenho certeza de que o Deputado Mourão,

pela  sua  experiência,  vivência  e  capacidade  de  trabalho,  como  atual  Líder  do

Governo,  jamais  se  furtará  a  procurá-lo  em  seu  gabinete,  no  primeiro  andar.  Eu

também, como Líder da Maioria, jamais deixarei de colher de V. Exa. os conselhos

que me mostrarão o melhor caminho a seguir, que é o caminho que fará de Minas

Gerais  um Estado ainda mais  forte e que gerará ainda mais benefícios  para sua

população.

Os mineiros têm de se orgulhar de V. Exa. e agradecer-lhe o trabalho desenvolvido
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ao longo dos últimos 14 meses à frente da Liderança do Governo. Tenho certeza de

que a Oposição também reconhece sua maneira correta de lidar com os argumentos

e contra-argumentos, bem como com os embates que tivemos ao longo do últimos

anos. Parabéns a V. Exa. pelo trabalho desempenhado. Guarde para mim um lugar

no palanque em Uberlândia, que estarei ao seu lado como um soldado, para mostrar

à  população  da  sua  cidade  que  o  melhor  caminho  é  o  da  continuidade  com  a

excepcional figura que é V. Exa. Muito obrigado pelos ensinamentos que me trouxe

ao longo desses últimos 14 meses.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado pelas palavras, Deputado Gustavo.

Na verdade, eu é que aprendi com V. Exa. Parabéns pelo trabalho como Líder da

Maioria. Aqui fazemos um trabalho conjunto e só obteremos resultado se estivermos

unidos e se houver diálogo nesta Casa. É isso o que levamos. Aprendi muito com

vocês e,  principalmente,  com V.  Exa.,  Deputado Gustavo.  Um abraço e  obrigado

pelas palavras.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Meu caro Deputado Luiz Humberto,

gostaria de deixar aqui um registro importante. Ao longo do ano que se passou, estive

ausente  do  Parlamento,  já  que  pertencia  à  equipe  do  Governador  Anastasia,  no

Poder Executivo. O meu testemunho é que tanto o Governador quanto sua equipe de

governo  tínhamos  a  tranquilidade  de  saber  que  a  Liderança  do  Governo  no

Parlamento era exercida por V. Exa. Nós, do Poder Executivo, estávamos tranquilos,

pois sabíamos que a liderança estava sendo bem conduzida por V. Exa. E agora V.

Exa.,  convocado  pelo  povo  de  sua  Uberlândia,  se  vê  na  obrigação  de  largar

formalmente a Liderança do Governo.  Devo dizer-lhe  que a liderança não é  algo

formal, de assinatura, mas algo que brota da alma, da inteligência e do caráter. V.

Exa. será sempre o nosso grande Líder. Vá para Uberlândia com o peito aberto, o

orgulho  de  ter  feito  um  ótimo trabalho  à  frente  da  Liderança do Governo.  Tenho

certeza  de  que  o  povo  de  Minas,  neste  momento,  está  morrendo  de  inveja  dos

uberlandenses,  que  terão  a  oportunidade  e  o  privilégio  de  poder  votar  em  Luiz

Humberto para Prefeito daquela cidade. Parabéns! Seja feliz.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado, Lafayette de Andrada. Agradeço-

lhe as palavras e, mais que isso, tudo que representou à frente da Secretaria, que



1659
____________________________________________________________________________

para nós foi muito importante. Parabenizo-o. Sei que esse novo desafio na Casa é

coisa pequena, pois você já mostrou competência para a liderança.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Luiz Humberto Carneiro, quero

trazer as palavras de quem esteve do lado oposto de V. Exa. do ponto de vista das

funções a serem exercidas na Casa, e não do ponto de vista dos nossos objetivos,

que são, evidentemente, os mesmos: servir ao povo de Minas Gerais e fazer com que

especialmente os mais pobres tenham acesso a políticas públicas de mais qualidade.

Estivemos de lados opostos dos partidos políticos e das funções: eu liderando o PT, o

Bloco Minas sem Censura e a Oposição nesta Casa, e V. Exa. liderando o governo.

Mas, com certeza, V. Exa. o fez de maneira muito sincera e clara, sempre mantendo a

palavra, com muita cordialidade, tratando os Deputados da Oposição com o dever

que tem de Líder do Governo, respeitando a função e os objetivos de cada um.

Isso  posto,  não  poderia  deixar  de  testemunhar  como  V.  Exa.  conduziu  esse

processo, tanto fiel ao governo quanto respeitador das funções da Oposição nesta

Casa. Tenho certeza de que V. Exa. tem condições de assumir - o Deputado João

Leite  falou  com  muita  razão  -  e  desempenhar  qualquer  missão.  Não  digo  com

deboche, mas tendo conseguido liderar o governo Anastasia, V. Exa., certamente está

apto  a  exercer  qualquer  função.  Digo  isso  em  função  da  sinceridade  e  da

competência  com  que  V.  Exa.  desempenhou  seu  papel.  Não  poderia  deixar  de

registrar esse testemunho.

Desejo  que o mandato de  V.  Exa.  -  tenho certeza  de que continuará,  com sua

experiência,  a  nos  ajudar  muito  nesta  Casa  -  continue  com  essa  qualidade.  Em

Uberlândia, teremos novamente uma disputa entre PT e PSDB, mas que a qualidade

dessa disputa seja como a daqui. Isso engrandece não só a cidade de Uberlândia,

mas  a  democracia,  como  V.  Exa.  engrandeceu,  e  continuará  assim,  o  sistema

democrático neste Parlamento. Felicidades, Deputado Luiz Humberto Carneiro. É de

coração que reconheço o seu papel nesta Assembleia Legislativa.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Deputado Rogério Correia, agradeço-lhe as

palavras. Ressalto que o convívio que tivemos aqui de sempre procurar o diálogo foi

orientação do próprio Governador Anastasia.

Quero, de público, relatar que tenho a consciência tranquila de entregar a Liderança
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com 100% dos projetos do governo e as indicações apresentados nesta Casa. Isso

para  mim  foi  fundamental.  E  tenho  certeza  de  que  tanto  os  Deputados  da  base

quanto  os  da  Oposição  contribuíram  para  que  tivéssemos  100%  dos  projetos

aprovados.

Deputado Rogério Correia, agradeço-lhe, e isso é extensivo a toda a Oposição, a

atenção  por  um  diálogo  sempre  aberto.  Tenha  a  certeza  de  que  esse  diálogo

continuará, e não apenas pela postura do Deputado Bonifácio Mourão mas também

pela orientação que recebeu do Governador Anastasia.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Meu  caro  amigo  e  parceiro,  Deputado  Luiz

Humberto, eu também não poderia deixar de render-lhe homenagem pela capacidade

e pelo brilhantismo com que conduziu os trabalhos como Líder do Governo nesta

Casa, demonstrando sabedoria, equilíbrio e, acima de tudo, discernimento. Sabedoria

e competência no inicio deste mandato,  quanto à formação da base de apoio ao

governo, essa base forte e sólida que apoia o Governador Anastasia; sabedoria e

discernimento para conduzir os seus liderados, especialmente nos momentos mais

difíceis, de turbulência e embates, que não foram poucos. Com muita tranquilidade, V.

Exa.  demonstrou  que  o  caminho  mais  curto  para  solucionar  os  problemas  e  as

divergências é o diálogo e a serenidade. Tivemos a oportunidade de contar com a sua

liderança no ano passado.

Caro Deputado Luiz Humberto, sempre entendi que os grandes líderes são e serão

submetidos a novos desafios e missões. E com V. Exa. não é diferente. Agora, V. Exa.

se apresenta para um novo desafio, uma nova missão, que é conduzir os destinos de

Uberlândia. Desde já, mesmo V. Exa. sendo ainda pré-candidato a Prefeito,  quero

dizer que nós, do PTdoB, estaremos juntos para buscar essa grande vitória em prol

do povo de Uberlândia e do Triângulo Mineiro. Muito obrigado. Parabéns. Sucesso.

Que Deus ilumine V. Exa. e sua família sempre.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado pelas palavras, Deputado Bosco.

Agradeço-lhe o empenho, a ajuda e o companheirismo de sempre. Foi uma revelação

o seu primeiro mandato aqui na Assembleia, tendo enfrentado missões dificílimas no

ano passado. Parabéns! Sinto-me orgulhoso por V. Exa. ser um amigo e, muito mais

que isso, por representar a nossa região.
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O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Meu caro Luiz Humberto, aqui lhe fala

muito mais que um irmão, um amigo e companheiro de longa data, além de liderado.

Aliás, como liderado, seria desnecessário falar da sua competência e capacidade,

seu  poder  de  conciliação.  Todos  os  compromissos  que  V.  Exa.  assumiu  foram

cumpridos, como a aprovação de 100% dos projetos. Não foi à toa que o Governador

Anastasia  o  escolheu  no  início  do  seu  mandato.  Sei  das  dificuldades  a  serem

enfrentadas e do longo caminho a ser percorrido. Desejo a V. Exa., à Sara, que está

aqui presente, e a seus demais familiares muito sucesso nessa empreitada árdua e

difícil. V. Exa. foi convocado pelo grande Prefeito Odelmo Leão - com todo respeito

aos demais Prefeitos de Minas Gerais - e pelo nosso Governador Anastasia para ser

candidato  a  Prefeito  de  Uberlândia,  porque  enxergam  a  sua  competência  e

capacidade de fazer com que essa seja uma das cidades que mais se desenvolve

neste país. Desejo muito sucesso a V. Exa. Que Deus, que sempre o iluminou em sua

caminhada, continue iluminando-o nessa empreitada que ora o nosso grande amigo e

companheiro assumirá.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado, Romão, por suas palavras. Mais

que irmão, V. Exa. poderia ter dito também que sempre foi meu professor. Na minha

caminhada política, tive o Romão como espelho não apenas por ser da nossa região,

mas também por seu trabalho brilhante e pela pessoa que é. Obrigado por tudo, não

apenas pelas palavras.

O  Deputado  Leonardo  Moreira  (em  aparte)*  -  Cumprimento  o  grande  amigo

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro;  os  Srs.  Deputados  e  as  Sras.  Deputadas

presentes nesta Casa.

Permitam-me definir o Deputado Luiz Humberto Carneiro na mais pura expressão

da palavra: um homem de palavra, um homem de coração, um homem de seriedade.

Tenho certeza de que V. Exa. desenvolveu como Líder do Governo nesta Casa um

brilhante trabalho, que hoje momentaneamente se encerra. No entanto, o legado que

V. Exa. deixa para todos nós é muito maior. A liderança que V. Exa. exerce nesta

Casa transcende a obrigação a que se destina.  É uma liderança de amizade,  de

confiança,  de  companheirismo e,  acima de  tudo,  de  solidariedade.  Tenho certeza

absoluta de que, nessa nova jornada que se inicia,  principalmente na sua querida
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cidade natal de Uberlândia, o povo uberlandense ficará muito feliz, muito satisfeito.

Quanto a nós, aqui, não poderia ser diferente: ficaremos com saudade de V. Exa.

neste Parlamento.

É  importante  ressaltar  que  o  seu  trabalho  jamais  será  esquecido  aqui.  A sua

amizade, o seu companheirismo, a sua força de vontade e, principalmente, a sua

palavra  e  o  seu  comprometimento  com  aquilo  que  é  correto  a  favor  de  seus

companheiros foi, é e será sempre a marca registrada de sua gestão, não somente

como Líder do Governo, mas também para com o Parlamento mineiro.

Receba meus parabéns do fundo do coração pelo trabalho brilhante que V. Exa.

desempenhou  nesse  período  como  Líder  do  Governo  nesta  Casa.  Desde  já  lhe

desejo - e tenho certeza de que é o desejo da imensa maioria do Parlamento mineiro,

para não falar da sua totalidade - sucesso na sua nova empreitada. Fique com Deus,

meu amigo, e siga em frente.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Obrigado,  Deputado  Leonardo  Moreira.

Também gostaria de lhe agradecer, pois chegamos juntos nesta Casa e na ocasião já

deu para conhecer os parceiros e saber aqueles com quem realmente poderíamos

contar.  Sem dúvida alguma, contei com V.  Exa.,  sempre fomos grandes parceiros

aqui. Como V. Exa. mesmo disse, acredito que a palavra é fundamental dentro da

política. Na vida é muito importante ter a firmeza da palavra, aqui nesta Casa mais

ainda. Portanto lhe agradeço o reconhecimento que fez a minha pessoa. Realmente

dou muito valor à palavra dada, assim como sei que V. Exa. também dá. Obrigado por

tudo. Continuaremos parceiros.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte)  - Deputado Luiz Humberto Carneiro,

também quero fazer coro com nossos companheiros e agradecer-lhe a convivência, a

transparência, a palavra empenhada e cumprida. Estou no meu primeiro mandato,

desempenhando o papel de Líder da Minoria. Então, tive o privilégio de estar sempre

contigo nos momentos mais aguerridos, mais difíceis nesta Casa, durante todo o ano

de  2011.  No  entanto,  V.  Exa.  sempre  teve  uma  palavra  de  tranquilidade,  de

serenidade,  e  buscou  sempre  preservar  a  Casa,  a  Assembleia  Legislativa,  os

Deputados, além de representar bem o seu papel de Líder do Governo. Como Líder

da Minoria, também gostaria de reconhecer isso, parabenizá-lo e dizer que V. Exa. é
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um exemplo para nós de cumprimento da palavra e de companheirismo. Sou do PT e

sei que nossos partidos se enfrentarão na eleição de Uberlândia, mas neste momento

quero parabenizá-lo e dizer que para mim foi uma grande alegria conviver com V.

Exa. durante todo esse tempo. Muito obrigado.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Obrigado,  Deputado  Pompílio  Canavez,

pelas  palavras.  É  o  que eu  disse:  a  divergência  é  a  forma de  consolidação  dos

nossos  projetos  e  programas.  Aqui  sempre  tivemos divergência  da Oposição nas

ideias, mas isso proporcionou também a esta Casa a abertura do diálogo e, graças a

Deus, o sucesso.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Luiz Humberto Carneiro, meu

prezado amigo, é um prazer estar aqui, hoje escutando esse manifesto de todos os

nossos colegas. Acredito que hoje o coração de um homem público como você deve

estar palpitando de alegria.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sem dúvida.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Existe um simples ditado popular que diz

que colhemos o que plantamos. Você, nesse um ano e quatro meses de convívio com

todos nós, soube plantar em nosso coração esse espírito da lealdade, da palavra.

Você  tem  em  sua  essência,  em  sua  alma,  coisas  que  são  nítidas  em  um  líder:

humildade e competência.

Hoje  você  está  deixando  a  liderança  para  concorrer  a  um  cargo  público  em

Uberlândia, sua terra natal. Foi falado aqui pelo Deputado Lafayette de Andrada e por

outros oradores que me antecederam sobre a felicidade de uma terra em ter um líder

como você. Os dias que você passou em nosso convívio nos acrescentaram muito.

Fico  muito  orgulhoso  em  pertencer  a  um  partido  que  tem  homens  como  você.

Parabéns, Deputado Luiz Humberto Carneiro, e boa sorte.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Obrigado.  Deputado  Luiz  Henrique,  sou

produtor rural e sei muito bem que quem planta em terra boa colhe. É por isso que

busco plantar em terra boa como esta aqui,  com vocês, parceiros da Assembleia.

Acho que estamos colhendo porque sabemos onde plantamos e com quem podemos

contar. Obrigado por tudo, não só pela amizade, mas pela ajuda que você me deu

nesse período de liderança.
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O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Como Vice-Líder do Bloco Transparência

e Resultado, também quero agradecer-lhe por esse período de convivência e dizer,

de público, do carinho e da estima que temos por V. Exa., sobretudo pelo homem

público que é, pela dedicação com que desempenhou a função de Líder do Governo,

até  nos  momentos  mais  difíceis  nesta  Casa.  V.  Exa.  teve  paciência  e  calma

necessária para nos orientar, para dialogar com a Oposição, para levar ao governo

nossas reivindicações e para fazer esse trabalho tão necessário e fundamental entre

o parlamento e o Executivo.

De forma que, nesta tarde em que V. Exa. se despede da liderança, fica registrado

aqui,  nos  anais  da  Casa,  o  reconhecimento  de  todos  os  seus  colegas  por  esse

trabalho.  Tenho certeza absoluta  de  que sua querida Uberlândia  vai  recebê-lo de

braços abertos, podendo contar agora com sua experiência, integridade e dedicação

às questões públicas. Quem sabe, com as bençãos de Deus e a vontade daquele

povo, V. Exa. possa gerenciar aquela cidade por alguns anos. Tenho certeza de que

sentiremos saudades aqui, mas, por outro lado, estaremos felizes, porque V. Exa. tem

condições hoje, por meio de sua riqueza cultural e política e de sua sensibilidade, de

prestar grande serviço na gestão pública de Uberlândia e, com isso, melhorar cada

vez mais o destino daquele povo. Muito obrigado pelo convívio. Parabéns e que Deus

abençoe V. Exa., sua esposa e sua família.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado. Deputado Rômulo Viegas, você é

uma  pessoa  que  chegou  a  esta  Casa  neste  mandato,  mas  já  vinha  com  uma

experiência do Executivo. Soube trazer a esta Casa e a todos nós essa experiência,

principalmente  a  mim,  nos  momentos  de  discussão  em  nossas  reuniões.  Você

sempre,  com  sua  experiência,  trouxe  a  nós  também  a  melhor  solução.  Quero

agradecer-lhe imensamente não só pelas palavras,  mas também pelo convívio na

liderança.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Estimado Deputado Luiz Humberto Carneiro,

quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho nesses anos todos nesta Casa,

especialmente na liderança do governo. O nosso sentimento é que você fará muita

falta aqui na liderança do governo, nesse trabalho que você vem conduzindo com

toda sua dedicação e competência.
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Mas a sensação que todos temos aqui e lá na nossa região é que o seu espírito

conciliador  de homem de diálogo, como era Tancredo, como é Aécio Neves, sem

dúvida alguma fará muito bem a Uberlândia. Compreendemos a falta que V. Exa. fará

nesse  trabalho  que  vinha  desempenhando  aqui  junto  com  o  Governador  Antonio

Anastasia, e até essa proximidade sua com o Governador certamente fará muito bem

a essa nova empreitada a que V. Exa. se dedica neste momento. É fundamental para

Minas a sua presença em Uberlândia, pela importância que essa cidade e o Triângulo

têm no cenário da política do Estado e em âmbito nacional. Certamente, como disse,

o seu espírito conciliador fará muito bem para aquela terra tão importante para todos

nós.

Agradeço a parceria, todo o seu apoio ao nosso trabalho nesta Casa. Desejo a V.

Exa.  e  à  Sara  muita  saúde  e  muito  sucesso  nessa  nova  jornada.  Que  Deus  o

acompanhe sempre. Muito obrigado por tudo.

O Deputado Luiz Humberto  Carneiro – Obrigado,  Deputado Zé Maia.  V.  Exa.  é

parceiro da nossa região. Conheço bem o seu trabalho.  Parabenizo-o não só por

esse trabalho fantástico, brilhante aqui na Casa como Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira, mas também na nossa região. Conheço o seu trabalho, no

corpo a corpo, no dia a dia,  na assistência que V. Exa. tem dispensado a nossa

região. Por felicidade nossa, tanto eu, V. Exa., o Romão e tantos outros não temos

uma disputa, mas, sim, uma parceria. Isso é uma coisa inédita. Agradeço-lhe pelo

respeito, e V. Exa. sabe que é recíproco. Parabenizo, mais uma vez, pelo trabalho

fantástico, por ser um parlamentar lutador e brilhante. Obrigado por tudo.

O Deputado Sebastião Costa – Deputado Luiz Humberto Carneiro, quero dizer a V.

Exa.  e  a  todos  os  pares  presentes:  feliz  da  cidade  que  tem  a  oportunidade  de

experimentar alguém no cargo executivo com o perfil de V. Exa. e feliz do homem

público que sabe entender, ouvir a voz da rua, o que o povo deseja para o futuro e em

que ele pode contribuir. V. Exa. pode contribuir muito com sua terra natal, com o seu

povo, com a sua gente. Tem o perfil de dirigente municipal arrojado, ousado, porém

simples e determinado. Saiba do meu desejo de sucesso na sua vida pública nas

funções e nos cargos que vier a ocupar. O meu abraço.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Deputado  Sebastião  Costa,  ao  ouvir  as
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palavras de V. Exa., realmente ficamos muito sensibilizados, principalmente por toda

a experiência que tem, por sua forma de vida e por ser sempre observador. V. Exa.

diz que eu é que sou observador, mas essa é uma característica sua. Mirei-me muito

nessa sua virtude de observar sempre. Com palavras certeiras, no momento certo,

após muita observação, V. Exa. tem contribuído muito com os trabalhos desta Casa,

do Parlamento mineiro. Agradeço-lhe, Deputado Sebastião, neste momento, por tudo,

mais ainda por tudo que nos ensina nesta Casa. Obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* – Obrigado, Deputado Luiz Humberto

Carneiro.  Serei  extremamente  breve  e  rápido  nas  minhas  palavras,  até  porque

dividirei em duas partes as referências que farei a V. Exa. A primeira farei nesta tarde

de hoje, como disse, de forma muito rápida. A segunda, espero, daqui a oito meses,

quando V. Exa., aí, sim, estiver se despedindo para assumir os destinos dessa cidade

próspera e pujante que é a sua querida Uberlândia. Hoje quero apenas falar do que

foi Luiz Humberto, no último um ano e quatro meses, um Deputado que soube ouvir

as  agonias  de cada um desses pares que faziam parte do bloco governista,  que

soube ouvir  e entender a oposição que era feita por  determinadas pessoas nesta

Casa, buscando sempre defender a sua posição política. Quero, sobretudo, falar do

amigo Gustavo, que em todos os momentos sempre teve o seu ombro amigo, os seus

conselhos, a forma amiga e engraçada, mas sempre leal de me atender. Então, quero

destacar a minha alegria de ter convivido com V. Exa. há mais tempo nesta Casa e,

sobretudo, nesse um ano e quatro meses em que foi Líder. Tenho certeza de que não

foram poucas as vezes em que V. Exa. ouviu as minhas agonias e lamentações, mas

sempre as entendeu e buscou resolvê-las. A Sara já fez um teste, e eu não sabia

como V. Exa. aguentava todos os problemas que lhe chegavam. Ela já viu parte dos

problemas que o esperam, inicialmente nos próximos quatro anos, e quem sabe não

serão nos próximos oito anos? Que Deus lhe dê força para enfrentar uma caminhada

que, tenho certeza, será difícil e árdua. Contudo, daqui a oito meses, vamos todos, se

Deus quiser, comemorar juntos. Parabéns, e vá com Deus.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Gustavo Corrêa. V. Exa.

falou a verdade: é amigo. Na vida, às vezes fazemos poucos amigos, e pode ter a

certeza de que V. Exa. é um deles, pois soube entender, ao longo desse um ano e
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quatro meses, que realmente tudo não era possível. Um amigo sempre entende, e

para mim essa amizade é fundamental, é o que busco. Em toda a minha vida, por

onde passo, sempre procuro fazer amizades. Por isso agradeço muito a Deus. Por

maiores que sejam os obstáculos, consigo sempre não só encontrar um caminho para

sair deles, mas também amigos que me dão a mão nesses momentos; V. Exa. é um

deles. Obrigado por  tudo.  V. Exa. sabe o quanto está no meu coração,  o quanto

sempre estivemos lado a lado nessas batalhas. Obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* – Meu caro Deputado Luiz Humberto

Carneiro,  quero  cumprimentá-lo  e,  de  maneira  muito  breve,  agradecer  toda  sua

tolerância,  paciência,  espírito  público  e  generosidade.  Generosidade  de  grandes

líderes,  generosidade  de  entender  as  angústias  de  quem  está  começando,

aprendendo e querendo trilhar na vida pública um caminho tão próspero e brilhante

quanto o seu. Dou o testemunho de quanto V. Exa. sempre tratou com muito respeito

todos os que agora estão chegando a esta  Casa,  que não têm a experiência de

parlamento  como  a  do  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  do  nosso  querido

Deputado  Durval  Ângelo,  de  tantos  mandatos,  e  do  nosso  Deputado  Mourão.

Estamos chegando e aprendendo o que são a Casa, a importância deste Parlamento

estadual e os caminhos da vida pública maior.

Então, quero agradecer a generosidade e a tolerância desenvolvidas por V. Exa.

durante todo esse período na Liderança do Governo. Foi um excepcional aprendizado

para todos nós.  Tivemos oportunidade de importuná-lo  durante muitos  momentos,

mas,  acima  de  tudo,  de  também  aprender  com  seu  gesto  sempre  muito  calmo,

tranquilo e sereno. V. Exa. ensinava a cada dia a nós, que estamos começando, a

seguir esse caminho. Acima de tudo, V. Exa. foi uma liderança pautada no respeito ao

compromisso assumido. Jamais o Deputado Luiz Humberto Carneiro descumpriu o

que tratou, pelo menos com este parlamentar que fala neste momento. Isso é muito

importante, um exemplo de diálogo, de tolerância e, acima de tudo, de compromisso

com o que está sendo assumido e tratado. Foi uma oportunidade muito importante

para mim, em meu primeiro mandato, ter V. Exa. como meu Líder, o que sempre será

na  vida  pública.  Ainda  não  tive  o  prazer  de  conhecer  a  famosa  e  progressista

Uberlândia. Ainda não estive lá cobrindo futebol nem fazendo política, mas terei o
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privilégio de certamente visitar  a cidade,  estar  ao seu lado e durante todo o seu

caminhar.  Tenho certeza de que a cidade estará muito bem-servida.  É uma pena

poder conviver por um tempo tão pequeno com V. Exa. nesta Casa; por um tempo tão

curto com a sua liderança neste Parlamento, mas a sua marca ficará, principalmente

para este parlamentar que muito aprendeu com V. Exa. Desejo-lhe toda a sorte e todo

o sucesso, que V. Exa. já tem na vida. O sucesso e a sorte agora são da cidade de

Uberlândia, que terá à disposição um nome da sua grandeza. Parabéns por tudo. Boa

sorte. Ainda este ano, conhecerei Uberlândia, no seu palanque, se assim Deus nos

permitir. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Deputado João Vítor Xavier, muito obrigado

pelas palavras. V. Exa. já está convidado para ir a Uberlândia e conhecerá uma bela

cidade,  razão de estarmos deixando esta Liderança para entrar  numa campanha.

Agradeço a V. Exa., com toda sua juventude, assim como o Deputado Fred Costa e

outros parlamentares, no primeiro mandato, que aqui se manifestaram. É importante

o quanto temos que agradecer à Assembleia Legislativa por estes parlamentares que

aqui estão, e V. Exa., pela sua idade, já chega à Casa trazendo a experiência da

Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, que tanto contribuiu para que tivéssemos

aqui o sucesso do ano passado. Não é um sucesso do governo ou da Assembleia, é

um sucesso do povo mineiro, porque tivemos aqui grandes projetos aprovados, e V.

Exa. não só faz o seu papel, mas também tem-nos ajudado a divulgá-los. Parabéns

pela sua forma de fazer política, sempre com muita competência. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) – Deputado Luiz Humberto Carneiro, acho

que quando os elogios vêm de todas as partes, há uma tônica que é igual, ou seja, os

membros que militam na Oposição nesta Casa já usaram da palavra e deixaram claro

que V. Exa. fez o trabalho de Líder de Governo com grandeza. O Líder às vezes se

confunde com aquele que fala mais alto, que é mais forte, mas não, V. Exa. tem os

parâmetros do líder, como disse o Deputado Lafayette de Andrada, nato. Nasceu líder

porque sabe reunir os companheiros, os membros do parlamento nas adversidades e

buscar a concórdia nos momentos de discussão, respeitando as partes e valorizando

o trabalho de cada uma das facções que compõem esta Casa, seus partidos políticos.

Nesse um ano e quatro meses V. Exa. nos deu o exemplo de como se pode e
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consegue liderar sem ser confundido com um homem mau, um homem que pisa alto

ou que grita para conseguir os objetivos. Ouvi, nas palavras do Deputado Rogério

Correia, Líder do PT nesta Casa, o respeito e a credibilidade de que V. Exa. goza com

todos os pares,  deixando essa situação hoje,  para  o  Deputado Bonifácio  Mourão

prosseguir uma caminhada de sucesso.

Por falar em caminhada, Deputado Luiz Humberto Carneiro, a vida é desse jeito,

termina-se uma empreitada e se inicia outra imediatamente. Sei que a nossa capital

do Triângulo, a nossa próspera e querida Uberlândia, dispõe de elementos de grande

valor na vida pública estadual e nacional. O Prefeito Odelmo tem feito lá um trabalho

que  tem  sido  reconhecido  nos  quatro  cantos  de  Minas  Gerais.  Eu,  que  tenho

familiares em Uberlândia, vivo com eles, pessoalmente ou por telefone, e as notícias

de Uberlândia sempre são as melhores. Se V. Exa. foi convocado para participar do

próximo pleito  lá,  todos desta  Casa temos a convicção de que Uberlândia  estará

ganhando um ótimo chefe de Executivo, um homem equilibrado, um homem de visão,

um  homem  que  tem  hoje,  no  governo  de  Minas,  uma  respeitabilidade  e  uma

confiança que muitos gostariam de ganhar, que é fruto do trabalho e da caminhada de

V. Exa. na vida pública até os dias atuais .

Portanto, na qualidade de Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado, quero

aqui somente ratificar aquilo que já foi dito.

Parabéns, Deputado Luiz Humberto Carneiro. V. Exa. nos deixa um exemplo a ser

realmente seguido por todos os Deputados: a grandeza dos gestos e a humildade.

Muitas vezes eu o vi nos momentos de se calar e não discutir, e vi lá na frente as

coisas boas acontecerem. E, é bom que fique claro, com a satisfação de todos. Se a

Oposição e todos já falaram, para que dizer mais? Mas, da minha fala, não deixarei

de fazê-lo. De coração, parabéns. Que Deus continue abençoando a existência de V.

Exa.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Deputado Duarte Bechir, queria agradecer-

lhe muito.  Entendo quando V.  Exa.  fala dos minutos de paciência  que,  às  vezes,

tínhamos  de  ter,  assim  como  a  espera,  a  fim  de  aprovarmos  um  projeto  ou

colocarmos em discussão algum assunto. V. Exa. sempre foi parceiro de primeira

hora e um defensor do governo. Além disso, ajudou-me muito, e muito mesmo, nesta
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Casa como Líder. Por meio da sua garra e luta, V. Exa. tem-nos mostrado realmente

o seu brilhante trabalho. Muito obrigado por toda a ajuda nessa etapa.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) – Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Deputado Luiz Humberto Carneiro,  não poderia deixar  de  tecer  algumas palavras

para  agradecer-lhe  pela  Liderança,  pelo  compromisso  e  pela  determinação  nas

comissões  e  no  Plenário.  V.  Exa.  demonstrou  nesta  Casa –  aliás,  não  só  nesta

legislatura mas também na outra – a sua liderança, o seu compromisso e o respeito

no trato com os pares. Não estamos fazendo despedida alguma. V.  Exa.  está se

despedindo  da  Liderança.  Quero  desejar-lhe  sucesso.  Tenho  consciência  de  que

Uberlândia precisa e merece ter, na sua administração, um homem íntegro, correto e

determinado. Sem contar o acesso fácil de V. Exa. no governo, não só por meio da

Liderança,  mas  da  liderança  que  foi  adquirida  com  os  seus  compromissos  em

Uberlândia, assim como nas cidades do Triângulo Mineiro.

Como  pré-candidato,  acredito  que,  em  breve,  estaremos  em  Uberlândia  num

palanque fazendo  essa  conscientização.  A nosso ver,  e  pelo  que vimos  até  hoje

falarem  sobre  algumas  pré-candidaturas,  o  melhor  para  Uberlândia,  sem  dúvida

nenhuma, é V. Exa. Conte com o meu apoio, a minha ajuda e as minhas orações.

Peço  a  Deus  que  lhe  dê  muita  sabedoria  e  discernimento  para  que,  com  muita

transparência e clareza, conduza esse novo caminho e essa nova empreitada a sua

frente.

Brincamos e trabalhamos, mas quero dizer da minha amizade pessoal e da minha

alegria  pelo  compromisso incondicional  de  estar  junto  com V.  Exa.  Espero  que a

cidade de Uberlândia  lhe dê oportunidade de fazer  bonito  e  ser  um exemplo  em

administração pública.  V.  Exa.  esteve,  lado a lado,  com uma das  pessoas que é

referência no Brasil em administração pública, hoje o Senador Aécio Neves. V. Exa.

esteve  agora  na  Liderança  do  Governo  Anastasia,  teve  acesso  e  terá  o  apoio

incondicional tanto do Governador Anastasia quanto do nosso ex-Governador e atual

Senador da República, e breve Presidente da República. Um abraço! Que Deus o

ilumine.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Celinho. V. Exa. está sempre com

este perfil: oferecendo ajuda e sendo parceiro e amigo. Quero agradecer-lhe tudo isso



1671
____________________________________________________________________________

e os momentos difíceis que tivemos, nos quais V. Exa. foi um parceiro de primeira

hora, sempre defendendo o governo. Não lhe interessava qual era a missão, pois

estava sempre pronto e se pondo à frente para ajudar. Obrigado, Celinho, por tudo. V.

Exa. contribuiu muito para que obtivéssemos esse sucesso. Precisarei ainda muito de

V. Exa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) – Muito obrigado, meu Líder Deputado

Luiz Humberto.  Devo dizer  a V.  Exa.  que o  ciclo  da  vida  nos reserva  momentos

importantes como este. Existe o momento para plantar, para semear e para colher.

Exatamente neste momento V. Exa.  está colhendo tudo o que fez com dignidade,

dedicação, transparência e honradez no Parlamento mineiro. Tive o prazer imenso de

tê-lo como amigo e conselheiro. Tantas e tantas vezes, em momentos de dúvidas,

aconselhei-me com V.  Exa.,  como companheiro  e  como meu Líder.  Quero,  neste

momento, destacar a sua retidão, retidão de caráter, retidão de pessoa nessa vida tão

conturbada que tem aflorado na nossa  política,  nas  Câmaras,  nos  Plenários,  em

tantos momentos do dia a dia.  Mas, durante a sua trajetória  parlamentar,  V.  Exa.

conseguiu  estar  sempre  presente  nos  momentos  difíceis,  na  condução  séria,

determinada e competente deste Plenário.

Não é fácil ser Líder em uma Casa plural como esta. Em momentos de interesses

difusos,  os  mais  complexos  possíveis,  V.  Exa.  agiu  como  verdadeiro  maestro,

dialogando, trazendo uma boa nova e, acima de tudo, trazendo a sua respeitabilidade

e credibilidade perante todos os pares. V. Exa. testemunha hoje, com sua família e

assessores, tudo isso que aconteceu. Apenas durante o período na Liderança, um

ano e quatro meses, construiu essa trajetória magnífica ao lado do nosso querido

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Então,  em  primeiro  lugar,  quero  parabenizá-lo.  É  meia  despedida,  é  despedida

apenas da Liderança, mas V. Exa.  estará conosco votando as matérias do nosso

Governador, que lhe confiou essa batuta por um longo tempo. Tenho certeza de que

V. Exa. vai se preparar mais ainda para assumir  a Prefeitura de Uberlândia, essa

empreitada tão importante em sua vida política. Quero também agradecer-lhe por ter-

me convidado, com o Governador Anastasia, para ser Vice-Líder do Governo. Talvez

não pudesse aparecer-lhe em tantas oportunidades e tantos momentos em que V.
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Exa.  precisou  de  mim,  mas  tenha  certeza  da  minha  lealdade,  do  meu

companheirismo e respeito, que terei sempre pelo nosso grande amigo, que deixa a

Liderança, mas não deixa o Parlamento.

Que Deus abençoe o seu trabalho. Tenha certeza de que V. Exa. escolheu com

letra  maiúscula  ser  Líder  do  Governo  nesta  Casa.  Absolutamente,  sem  nenhum

senão, ao descer dessa tribuna esteja certo de que cumpriu bem o seu mister. Vamos

com  Deus  nessa  empreitada  tão  importante,  porque  a  sua  querida  Uberlândia  o

espera. Por certo a sua terra, Uberlândia, estará assistindo à TV Assembleia neste

momento para ver o quanto V. Exa. é importante para o Parlamento e para o governo

do Estado, pela sua retidão, dignidade e sua maneira extraordinária de fazer política.

Sua cidade terá enorme prazer de tê-lo como legítimo representante do seu povo, da

sua gente. Muito obrigado pela fraternal  e extraordinária convivência que tivemos.

Muito obrigado.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Deputado  Dalmo,  eu  é  que  agradeço

imensamente sua amizade, companheirismo e parceria na Vice-Liderança. Tive muito

a sua ajuda e o seu apoio e fico sensibilizado por essas palavras, principalmente

vindas  de  V.  Exa.,  exemplo  de  parlamentar  do  povo  mineiro.  Isso  muito  me

engrandece,  pode ter  absoluta  certeza  disso.  Só  tenho  uma palavra  a  lhe  dizer:

obrigado.  Obrigado  por  tudo  que  V.  Exa.  fez  ajudando-me como meu líder,  meu

amigo, meu parceiro e meu companheiro na Assembleia. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Agora, sim, nosso grande Líder.  Na

verdade,  essa  é  a  sua  despedida  da  Liderança,  mas,  naturalmente,  chegará  o

momento definitivo da despedida de V. Exa. desta Casa. Há um texto da Sagrada

Escritura que diz: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”, e feliz é a cidade para a

qual o Senhor escolherá V. Exa. para governar. Certamente, a cidade de Uberlândia

terá o enorme prazer, a satisfação e a tranquilidade de tê-lo como gestor.

V.  Exa.,  enquanto Líder  do Governo,  teve um comportamento e uma atitude de

muita  resolubilidade  perante  todas  as  demandas  que  diversos  parlamentares

apresentaram. Resolubilidade, na verdade, é a capacidade de resolver ou finalizar um

processo, simplificando e agilizando procedimentos. V. Exa. teve essa postura aqui, e

fruto  disso  é  esta  manifestação  quase  unânime  dos  pares  expondo  todo  o  seu
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carinho, o seu sentimento sincero e verdadeiro e o olhar que cada um de nós temos a

seu respeito.

Portanto, quero desejar-lhe todo o sucesso. Que Deus realmente ilumine sua vida,

sua família, seu desempenho e seu trabalho político. Certamente, a grande liderança

que V. Exa. representou para cada um de nós continuará sendo abrilhantada pelo

Prof. Mourão, que também tem uma capacidade enorme de resolver os conflitos, de

encaminhar bem e de respeitar cada parlamentar desta Casa.

V.  Exa.  fez  com que  nós,  novatos  nesta  Casa,  nos  sentíssemos  sempre  como

veteranos, nunca nos tratando como novatos aqui. V. Exa. sempre nos tratou com

uma acolhida muito interessante, com respeito, estímulo, incentivo e carinho, o que

lhe é peculiar.

Que Deus realmente ilumine sua trajetória política. Muito obrigado por tudo.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Deputado Carlos Henrique, muito obrigado.

Obrigado não apenas pelas palavras carinhosas, mas também pelos momentos em

que V. Exa. profere a palavra de Deus, tendo todo esse conhecimento do Evangelho.

Também gostaria de agradecer-lhe imensamente a amizade e o companheirismo que

tivemos aqui.

Estou em uma caminhada política em que farei a minha parte. O restante deixo com

Deus porque, como V. Exa. pensa, tenho certeza de que Ele sabe escolher o melhor

para cada um de sua gente. Obrigado, Deputado Carlos Henrique. Obrigado mesmo.

O Deputado Marques Abreu (em aparte) - Não sei se doutor, mas grande Líder e

grande professor, que sempre me tratou de forma muito carinhosa nesta Casa. Sou

novato, mas tanto V. Exa. como o próprio Deputado Mourão me trataram com carinho

acima de tudo. Serei muito breve, quero apenas ratificar o que todos disseram: a

grande pessoa que V. Exa. é, o grande Líder, que nos trata sempre com muito carinho

e amor. V. Exa. mostrou isso durante sua trajetória nesta Casa. Um pouco diferente

do Deputado João Vítor  Xavier,  que não conhece a sua Uberlândia, várias  vezes

joguei lá, assim como o Deputado João. Só não pode falar dos gols. Voltarei lá do seu

lado para apoiá-lo, vamos jogar em cima do palanque com V. Exa. para elegê-lo com

um grande número de votos. Boa sorte.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Obrigado, Deputado Marques. Eu o chamo



1674
____________________________________________________________________________

de doutor porque no campo era um verdadeiro mestre, um doutor, que conquistou

não só a torcida do Atlético, mas a todos nós na Assembleia. Não foi à toa que, ao

lado  de  Dinis  Pinheiro,  foi  um  dos  Deputados  mais  votados  de  Minas  Gerais.

Parabenizo-o pela  sua postura na  Casa,  por  esse jeito  mineiro  que conquistou a

todos nós. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelas palavras.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Nobre Deputado e amigo Luiz Humberto

Carneiro, estou no meu primeiro mandato, e foi uma experiência muito positiva este

começo.  Carrego comigo o olhar  das pessoas,  sobretudo durante as  campanhas,

quando estamos  envolvido com elas.  As pessoas  nos cobram e tiramos do olhar

delas a esperança de representá-las, a expectativa do resultado que esperam de nós.

Vemos  na  mídia  e  nas  manifestações  populares  o  grande  desafio  que  nós,

representantes da sociedade, temos de resgatar a autoestima e a credibilidade do

agente público e do Parlamento. É muito desafiador.

É muito importante registrar neste momento o trabalho que V. Exa. desempenhou.

Obviamente não posso compará-lo, pois estou no meu primeiro mandato, mas neste

primeiro ano, como Deputado da Oposição, tive uma relação extremamente amigável

e de diálogo democrático com V. Exa. como Líder do Governo nesta Casa. Quero

deixar  registrado  para  esta  Casa  e  para  aqueles  que nos  acompanham  pela  TV

Assembleia  o  exemplo  de  V.  Exa.,  da  dedicação,  do  diálogo,  acima  de  qualquer

divergência  ideológica,  política  e  partidária.  O  espaço  de  buscar  o  diálogo  e  o

consenso, independentemente das pressões que vêm de fora. O Parlamento quer de

cada um de nós o resultado, e para isso o diálogo é fundamental.

Sem hipocrisia nenhuma e sem explorar o momento, quero parabenizá-lo pelo seu

exemplo.  Espero que sua atitude nesta Casa sirva para aprofundarmos o debate.

Esta Casa tem esse desafio. Pautada no debate democrático, que leve à sociedade

mineira  e  brasileira  o que tantos  esperam de nós:  dedicação,  trabalho,  diálogo e

resultado!  V.  Exa.  representa  isso  para  nós.  Desejo-lhe  sucesso  nas  duas

empreitadas, independentemente das disputas que terá. Em uma circunstância ou

outra  poderemos divergir,  mas,  como mandatário  e Deputado da Oposição,  deixo

registrada a fama amistosa e amigável  de diálogo democrático que V.  Exa. impôs

nesta Casa e carrego isso como uma experiência muito positiva do primeiro ano do
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meu mandato. Parabéns. Tenha a certeza de que este Deputado carregará grandes

exemplos neste começo de mandato.  Obrigado pela oportunidade da convivência.

Espero ter oportunidade de conviver e aprender muito ainda neste ano. Obrigado.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Deputado  Ulysses  Gomes,  agradeço-lhe

imensamente  as  palavras.  Nós  também  aprendemos  muito,  basta  observar  as

pessoas, e V. Exa., não fez nesta Casa oposição simplesmente por fazer. Divergia

das ideias, mas sempre buscou o diálogo, e nos momentos difíceis, como no caso da

greve dos professores, sempre nos ajudou. Temos em V. Exa. um grande exemplo já

no primeiro mandato, e, novo como é, tenho a certeza de que irá longe, pela sua

maneira de ser e seu jeito de fazer política. Muito obrigado pelas palavras.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)  – Deputado Luiz, estou na Assembleia há

nove anos, vi vários Líderes se despedirem, mas nunca houve uma manifestação tão

grande como esta, de tanto carinho com um Deputado, como aconteceu com V. Exa.

A Situação, a Oposição e todos que fazemos parte desta Casa sabemos o grande

Líder e grande homem que é V. Exa. Com certeza, todos nós, da Situação, estaremos

em  Uberlândia,  trabalhando  pela  sua  eleição.  Será  a  terceira  eleição  em  cujo

processo estarei presente. Das outras vezes, eu estava com o João Vitório, mas não

deu certo. Com certeza, com V. Exa., ganharemos, pois essa vitória será importante

para Uberlândia e para o governo. Tenho certeza de que, ao se tornar Prefeito dessa

cidade, ela se tornará ainda mais desenvolvida. Dizer isso pode até parecer estranho,

mas  aquela  maravilhosa  cidade,  que  já  tem  tanto  desenvolvimento,  será  ainda

melhor. Meus parabéns a esta Casa e ao Governador Anastasia por apoiá-lo na sua

candidatura a Prefeito de Uberlândia. E quero dizer-lhe que pode contar comigo, que

estarei lá, em seu palanque, junto a V. Exa., acompanhando-o para que possamos

comemorar,  com  muita  alegria,  sua  posse  para  Prefeito  de  Uberlândia.  Meus

parabéns.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, meu grande amigo Jayro. Quero

agradecer-lhe a amizade e a sinceridade. O Deputado Jayro não faz rodeios, ele fala

“na lata”, e isso é importante. Queria agradecer-lhe a postura e dizer-lhe que quero,

realmente, vê-lo na campanha de Uberlândia. Desta vez, estaremos do mesmo lado.

E, se Deus quiser, conseguiremos a vitória. Hoje, quero agradecer-lhe imensamente a
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amizade e o companheirismo.

O Deputado Celinho do Sinttrocel  (em aparte)*  -  Deputado Luiz Humberto,  não

poderia também deixar de parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que desempenhou

frente  à  Liderança  do  Governo,  de  forma  equilibrada,  democrática  e  respeitando

todos  os  argumentos,  às  vezes  divergentes  do  ponto  de  vista  defendido  pelos

Deputados da base do governo.

V. Exa. está de parabéns por tudo o que construiu nesses primeiros 365 dias em

que estive aqui como Deputado. Gostaria também de lhe desejar sucesso nessa nova

empreitada,  que é  a pré-candidatura a Prefeito  da  cidade de Uberlândia.  O povo

saberá escolher, e o que for melhor para Uberlândia trará felicidade para o povo da

cidade.

Desejo  que  sua  candidatura  tenha  êxito,  sucesso,  junto  a  todos  os  cidadãos

mineiros. Um grande abraço.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Celinho, pelas palavras. Quero

pedir-lhe desculpas, pois algumas vezes não pudemos atender suas demandas. No

entanto, reconheço seu trabalho, seu empenho em prol da região, do povo e daquilo

que defende. Assim, queria agradecer-lhe imensamente a compreensão e, mais que

isso, suas palavras e a ajuda que me deu. Desejo-lhe sucesso sempre, com esse seu

jeitão gostoso.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)– Caro amigo Deputado, diante de

tantas  manifestações,  poderíamos  dizer  que  a  trinca  Luiz  -  Luiz  Henrique,  Luiz

Humberto e Luiz Carlos - com certeza se preocupa a todo instante com o futuro de

todos os mineiros. Certamente, Deus está reservando-lhe um futuro melhor. A sua

humildade,  a  sua  tranquilidade  e  sua  liderança nos  contagiaram e,  com  certeza,

continuará nos contagiando por muito tempo.

Desejo-lhe sucesso e que Deus o abençoe e lhe dê saúde e paz. Com certeza, seu

sucesso  está  assegurado  em  função  de  sua  competência,  humildade  e

companheirismo.

Obrigado por tudo, especialmente por sua convivência conosco.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Luiz Carlos Miranda,

pela  convivência,  que  sempre  foi  muito  boa.  Parabéns  pelo  trabalho  que  tem
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realizado na frente sindical e nesta Casa, que tanto tem contribuído para o sucesso

deste Parlamento.

O  Deputado  Fred  Costa  (em  aparte)*  –  Nosso  eterno  Líder  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro, todas as manifestações dos nobres pares que me antecederam

demonstram quanto V. Exa. é querido e estimado, e não posso titubear em afirmar

que isso é proveniente do seu caráter e do seu espírito democrático e republicano.

Eu, particularmente, tenho de agradecer-lhe o tratamento dispensado, a paciência

com  este  parlamentar  que  exerce  o  seu  primeiro  mandato  nesta  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tenho a certeza de que Uberlândia, com sua

magnitude e importância, inclusive econômica, para o Estado de Minas Gerais, se

encontra em um patamar  de desenvolvimento  bastante expressivo e ganha muito

com a oportunidade de tê-lo à frente de sua Prefeitura Municipal.

Nesta  Casa  V.  Exa.  demonstrou  com  maestria  e  galhardia,  nos  momentos

necessários, toda a sua competência e o seu espírito público. Faço votos, para o bem

dos munícipes daquela cidade, que V. Exa. tenha êxito nessa caminhada. Há pouco

tive  a  oportunidade  de  externar  a  V.  Exa.,  mesmo  sabendo  que  pouco  posso

contribuir, que quero estar presente na sua campanha, a qual será de enorme valia

para aquela cidade.

A situação que vivenciamos hoje nos faz lembrar o Presidente Lula - todos aqui

sabem que não sou do PT e que faço duras críticas a ele - e suas metáforas. Ele

gosta muito de futebol, e aqui temos dois grandes jogadores, Marques e João Leite,

não à  toa  do  maior  time do Brasil,  Clube Atlético  Mineiro.  Essa situação  me faz

lembrar  dos  craques  do  futebol  brasileiro.  Estamos  perdendo  o  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro, como Líder. Digo que ele era um Romário na Copa de 1994, e

estamos ganhando um Ronaldinho na Copa de 2002, que é o nosso querido Mourão,

professor  e  experiente.  Portanto  tenho  a  certeza  de  que  ficaremos  muito  bem

representados  com  ele.  Felizes  somos  nós  que  fazemos  parte  da  bancada  do

Governador Anastasia; feliz é ele por ter, no seu time, tantos craques como V. Exas.

Parabéns! Sucesso na caminhada.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Quero agradecer as palavras do Deputado

Fred Costa.
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Apesar de tão novo, V. Exa. tem grande experiência, principalmente na vida pública.

Tenho  a  certeza  de  que  aqui  ninguém  está  perdendo  ninguém,  mas  estamos

ganhando um Ronaldinho. O Deputado Mourão é mais que um Ronaldinho, e sempre

em forma, até porque o físico ajuda e a inteligência e a competência também.

Obrigado, Deputado Fred Costa.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* – Deputado Luiz Humberto Carneiro, quero

também  deixar  o  agradecimento  pela  convivência  com  V.  Exa.,  não  só  como

Deputado, mas também como Líder do Governo neste período. Eu, como membro do

PT e da Mesa desta Casa, quero externar a alegria de ter convivido com V. Exa. nas

negociações nesta Casa. Apesar das diferenças político-partidárias que temos, todas

as  negociações  comandadas  por  V.  Exa.  foram feitas  com muito  respeito  a  nós,

colegas da Oposição nesta Casa. É essa imagem que tem de ficar. O Parlamento é

muito grande, e V. Exa. soube tratar as diferenças da forma correta, respeitando a

Oposição e todos os companheiros desta Casa.

Desejo-lhe  sorte  na  nova  empreitada.  Estamos  aqui  à  sua  disposição  para

continuarmos a engrandecer a Assembleia de Minas com parlamentares do seu nível,

que conversa sempre e cumpre as questões tratadas conosco nesta Casa.

Aproveito ainda, Deputado Luiz Humberto Carneiro, para registrar a presença de

alguns companheiros de Salinas que estão visitando a nossa Casa, como o Quinca,

da Ciclo Dias, o próximo Prefeito da cidade, juntamente com o Dr. Dairton e o Artur.

Desejo-lhe sorte nessa nova empreitada. Parabéns!

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Paulo Guedes. V. Exa.

é  um  furacão  para  trabalhar,  está  sempre  correndo  para  cá  e  para  lá.  Quando

precisamos, é sempre um parceiro não somente da Mesa. V. Exa. é um grande Líder,

que nos ajudou muito. Obrigado, de coração, Paulo.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* – Nobre Deputado Luiz Humberto,

gostaria de parabenizá-lo. Nesse pouco tempo de convivência, pude perceber suas

qualidades  como  Líder.  Sabemos  que  um  líder  precisa  demonstrar  equilíbrio,

sensatez e honradez perante seus liderados, além de respeitar as ideias contrárias.

E, com equilíbrio, V. Exa. demonstrou uma das maiores qualidades de um líder: a de

não se contrapor às agressões. Quando rebatemos uma agressão, damos razão ao
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agressor.  E essa qualidade de V. Exa. fez com que esta Casa fosse amplamente

respeitada. Desejo-lhe muito sucesso na eleição de Uberlândia. Esteja certo de que

qualquer tempestade não será ameaça para V. Exa., porque o agasalho que carrega

no dia a dia é muito forte e transmite grande segurança a todos. Muito obrigado pela

convivência durante o seu mandato. V. Exa. se despede como Líder, mas mantém

todo o seu trabalho e empenho na Assembleia.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Dr. Wilson. Sem dúvida

alguma, continuaremos aqui por um bom tempo. O diálogo que sempre buscamos,

volto a afirmar, foi  um pedido do próprio Governador  Anastasia,  que entende que

somente por meio do diálogo e da divergência se chega a resultados positivos. E é

isso o que tem acontecido. V. Exa. também contribuiu muito para termos sucesso.

Obrigado pelas palavras, obrigado por tudo.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte)* - Deputado Luiz Humberto, vivemos hoje

uma  mistura  de  sentimentos  de  ganho  e  perda  ao  mesmo  tempo.  Nós  que

convivemos com V. Exa. no segundo mandato e estivemos juntos no bloco perdemos

realmente a sua liderança. O exemplo do Fred foi muito bom. Perdemos um craque e

encontramos outro, o Deputado Bonifácio Mourão. Sob o seu comando, certamente

esta  Casa  continuará  brilhando,  como  sempre  ocorreu  durante  o  seu  mandato.

Perdemos V. Exa. como Líder, mas Uberlândia ganha um grande pré-candidato. Pelo

que conhecemos de V. Exa., sabemos que representa muito para aquela cidade, que

é uma das mais  importantes de Minas Gerais  e do Brasil.  Certamente,  quando o

Governador o convocou para essa missão, S. Exa. sabia da sua capacidade, assim

como todos os mineiros sabem. Boa sorte. Conte conosco. Parabéns.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Juninho. Volto,  mais

uma vez, a endossar as suas palavras. Teremos aqui um grande orientador, o nosso

novo  Líder  Bonifácio  Mourão,  que sempre  foi  meu liderado.  Mas  sempre  fui  seu

aluno, não é, Mourão? Agradeço a V. Exa. as palavras, o trabalho e o apoio que

sempre tivemos da sua parte. Muito obrigado mesmo.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte)* – Estaremos sempre com V. Exa. lá. Deixe

um pedacinho do palanque para estarmos juntos.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Precisaremos e muito.
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O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Na verdade, ilustre Líder, Deputado

Luiz Humberto Carneiro, todos os que aqui me antecederam já teceram um enorme

rol de elogios a sua pessoa. Como Líder do PDT nesta Casa, também não poderia

deixar  de ocupar a tribuna para falar  da nossa satisfação em tê-lo  aqui  por esse

tempo  na  Liderança  de  Governo,  onde  se  acumularam  momentos  difíceis.  E

compreendemos o papel de Líder, que é dificílimo. Sabemos de sua complexidade

por  ter  que  contemporizar  em  muitos  momentos:  receber  pressão  do  Palácio  na

busca dos seus objetivos, enquanto Líder de Governo, e receber pressão não só da

Oposição, mas também dos seus liderados, pois estes também cobram, no dia a dia,

especialmente, no que se refere à tramitação de projetos e à realização de audiências

públicas, que, muitas vezes, se contrapõem aos interesses do Poder Executivo nesta

Casa.

No  entanto,  ao  longo  deste  período,  V.  Exa.  teve  muita  habilidade,  muita

tranquilidade, muita serenidade, mas acima de tudo, muita paciência - característica

que um Líder de Governo deve ter. Confesso que talvez não conseguiria ter a mesma

paciência que V. Exa. e o nosso atual Líder, Bonifácio Mourão, também tem, durante

sua atuação política. No entanto, quero cumprimentá-lo e dizer que V. Exa. está de

parabéns porque cumpriu  bem a missão.  Viemos aqui  não só para corroborar  as

palavras  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  mas  também  para  dizer  que  o  PDT

sempre  se  manteve  em  plena  harmonia  com  V.  Exa.  durante  o  período  em  que

exerceu a Liderança do Governo nesta Casa.

Não posso lhe desejar muitas felicidades no seu pleito, até porque ainda estamos

numa construção, lá em Uberlândia. É óbvio que lhe desejo o melhor possível em

toda a  sua  carreira  brilhante  na  vida  pública.  Mas,  como sempre  pertencemos  a

partidos políticos, o PDT lá de Uberlândia está seguindo um outro rumo. Esperamos

que o nosso PDT - e aqui obviamente na condição de Líder da Bancada - escolha o

melhor caminho, que realmente o levará a ocupar o espaço que o PDT merece e que

deve ser reconhecido.

Faço esse registro de forma democrática, tranquila e com a maior convicção de que

V. Exa. fez o seu papel muito bem feito e de que poderá contar aqui com a nossa

singela contribuição nesta Casa, a fim de que, obviamente, continuemos ajudando o



1681
____________________________________________________________________________

nosso Governador Anastasia. Talvez eu seja um dos Deputados da base de governo

que mais criam problemas com o governo,  mas sempre procuro fazê-lo de forma

crítica, muito sincera e cristalina. V. Exas. nunca verão, ouvirão nem acompanharão

este Deputado tomando nenhum tipo de iniciativa que afete o governo ou a política

desenvolvida por ele, mas sim utilizando aquilo que me compete, porque cheguei a

esta  Casa com uma procuração de 94.311 eleitores,  para exercer  o mandato em

plenitude. Particularmente, mesmo já estando em meu quarto mandato, ainda não

encontrei  uma  forma  de  equilíbrio,  porque,  muitas  vezes  as  determinações  de

governo se contrapõem à posição que tenho enquanto Poder Legislativo, enquanto

Deputado que gosta de fiscalizar  e  exercer  o mandato  em plenitude.  No entanto,

essas são questões pontuais.  Afinal, estaremos aqui continuando na Liderança do

PDT,  para  ajudar  o  Líder  Bonifácio  Mourão,  sempre  que  possível,  a  aprovar  as

matérias  importantes.  Independentemente  do  lado  em  que  o  Deputado  estiver,  o

importante é que o Estado tem de funcionar. Este Estado não é só o Executivo, mas

também o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, por isso

precisa funcionar. Temos consciência disso.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo ao nosso Presidente da Comissão,

Deputado João Leite, para que acerte logo com o Secretário-Geral da Mesa a criação

do fórum permanente das Comissões de Segurança Pública.

V.  Exa.  verá  este  Deputado  se  agigantar  na  defesa  de  Minas  Gerais  quando

tratarmos de um tema específico da Comissão.

Abusando um pouco da boa-vontade de V.  Exa.,  temos hoje um tema que nos

preocupa muito.  Certamente se V.  Exa. for  eleito Prefeito  daquela cidade,  V.  Exa.

sentirá na pele por demais os problemas, que são os desdobramentos do tráfico de

drogas  e  do  contrabando  de  armas  que  passa  livremente  por  nossas  fronteiras.

Infelizmente  o  governo  federal,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  tem  sido  absurdamente

omisso nessa questão. Os Estados e Municípios estão com um peso enorme.

Neste  primeiro  momento,  Deputado Luiz Humberto  Carneiro,  Líder,  montaremos

aqui um fórum permanente das Comissões de Segurança Pública de Minas Gerais,

do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do Mato Grosso do

Sul.  De imediato -  temos seis Estados -  discutiremos aqui  o  tráfico  de drogas,  o
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contrabando de armas  e os  desdobramentos  na  criminalidade  e na violência  nos

Estados e Municípios.

Minas Gerais, mais uma vez, se agigantará em defesa do nosso Estado, porque

estamos sofrendo muito. Como disse ao Deputado João Leite, a cada quilo de pasta

base de cocaína que passa, Deputado José Henrique, pelas nossas fronteiras, chega

aqui o desdobramento de 3kg. Isso vira um inferno de “crack” e de outras drogas. O

armamento  que  passa  lá,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  atinge  gravemente

Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Belo Horizonte. Portanto os Estados e Municípios

brasileiros  estão  sofrendo  por  demais  a  consequência  da  omissão  completa,

absoluta, do governo federal na área de segurança pública.

Fiz este aparte porque sei que V. Exa., de qualquer forma, estando ou não aqui,

acabará enfrentando também esse problema, que é grave em nossa sociedade.

O  Governador  Antonio  Anastasia  poderá  contar  com  o  nosso  empenho  nesse

aspecto de forma vigilante, como guardião, porque Minas Gerais já não pode ficar

diante desse descalabro, dessa omissão, desse abuso e desse pacto federativo, que

não vem sendo respeitado pelo Brasil afora.

Parabéns a  V.  Exa.  Conte  sempre  conosco,  do  PDT,  para ajudá-lo  e  auxiliá-lo.

Obviamente o cumprimentamos pelo trabalho que V. Exa. realizou nesta Casa. Muito

obrigado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues,

pelas palavras. Quero parabenizá-lo por esse trabalho de sempre, nesta Casa, em

prol dos interesses do povo mineiro. Pode ter  certeza absoluta de que o governo

continuará a defender e a se preocupar com a segurança de nossa gente, do nosso

povo. Se Deus quiser, o governo federal dará essa contribuição também, para darmos

conta de todos os investimentos, de tudo o que precisa ser feito.

Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues, pela convivência aqui. No tempo em

que estive como Líder, você também esteve como Líder do PDT. Queria parabenizá-

lo e agradecer-lhe por todo o trabalho.

O Deputado Duilio  de Castro (em aparte)  – Muito obrigado, nosso Líder.  Posso

dizer  que  quem  é  líder  continuará  sendo  sempre.  V.  Exa.  teve  a  felicidade  e  a

competência de trazer a esta Casa, por meio de sua liderança, uma liderança nata, o
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equilíbrio, a harmonia. Devo falar de suas virtudes como líder aqui, mas todos já o

disseram.

Gostaria  de parabenizar  o governo,  que foi  feliz,  por  ter  escolhido V.  Exa.  para

liderar.

Quero aqui aproveitar esse pouco tempo que tenho para agradecer-lhe. Quando um

Deputado  novo  chega  nesta  Casa,  muitas  vezes  sem  muita  experiência,  ele  se

espelha não nos mais velhos, mas nos mais experientes. V. Exa., com certeza, foi

uma dessas pessoas que foram espelho para nós, Deputados novos que chegamos a

esta Casa,  principalmente por causa do equilíbrio,  da tranquilidade, da sabedoria.

Isso fez com que pudéssemos aprender muito nesta Casa.

Tenha a certeza de que a nossa fala aqui, hoje, é de gratidão, de agradecimento

pelo tempo que aqui esteve. Sua vaga será ocupada pelo Deputado Mourão, que

certamente a ocupará com muita competência também, mas é lógico que deixará

saudades a sua liderança aqui nesta Casa, porque foi companheiro, amigo e parceiro.

Parabéns, Prof. Anastasia, pela escolha e parabéns a V. Exa. pela condução como

Líder  nesta Casa. Conte conosco.  Do mesmo jeito  que foi  amigo e companheiro,

estaremos ao seu lado. Sei que sua missão é grande, dura, porque não é fácil a sua

saída da Liderança por uma missão, talvez, muito maior, de grupo, o que mostra o

parceiro e companheiro que V. Exa. é. Não poderíamos deixar de vir aqui oferecer-lhe

o  apoio  incondicional  pelo  que  foi  e  pelo  espelho  que foi  para  nós.  Parabéns  e

obrigado por tudo.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Duilio, por tudo. V. Exa. é um dos

iniciantes  que  tem  contribuído,  e  muito,  para  este  Parlamento,  em  especial  pelo

trabalho  que  fez  junto  aos  parlamentares  a  fim  de  que  tivéssemos  sucesso  na

Liderança. Parabéns por sua atuação e obrigado por tudo que fez.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) – Deputado Luiz Humberto Carneiro,

também não poderia deixar de cumprimentá-lo por seu espírito de diálogo, por sua

acolhida. O nosso Líder, Deputado Rogério Correia, já falou, já manisfestou o nosso

posicionamento, mas quero, pessoalmente, dizer-lhe que a sua atuação como Líder,

Deputado, foi de acolhida, de serenidade, de contribuição, sobretudo com esta Casa.

A Oposição e a Situação são importantes para a democracia, necessárias, mas é
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preciso  que  haja  pessoas  que  estabeleçam  diálogo,  criem  condições  de  achar

soluções para os momentos de conflitos. Realmente, V. Exa. teve esse papel. Com

muita serenidade não poderia deixar de fazer  esse registro.  Agradeço-lhe por  sua

acolhida. Obrigada.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Maria Tereza Lara. Quero dizer-

lhe que também me espelho na sua tranquilidade, na sua calma,  no seu jeito  de

diálogo, na sua forma de entender que é por meio do diálogo que chegaremos a um

bom caminho. Obrigado por suas palavras e por tudo.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  – Deputado Luiz Humberto Carneiro,

deixamos para falar sobre V. Exa. durante o nosso pronunciamento como novo Líder

de  Governo,  mas,  como  o  tempo  se  vai,  e  percebi  que  V.  Exa.,  no  seu

pronunciamento, só foi superado, em apartes, pelo nosso Senador Aécio Neves no

seu primeiro pronunciamento no Senado Federal, com mais de seis horas de apartes.

V.  Exa.  está sendo sucessivamente aparteado pelos  nossos colegas de todos os

partidos,  que  fazem  parte  desta  Casa.  Desde  15  horas  que  V.  Exa.  está  sendo

sucessivamente  aparteado  pelos  Deputados  da  base  e  da  Oposição.  Isso,  sem

dúvida, é uma medida do seu trabalho aqui nesta Casa. Conseguiu, com o exercício

permanente da sabedoria, da inteligência e da paciência, ser uma unanimidade na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os 76 Deputados, fora V. Exa., que com

brilhantismo completa 77, todos são da mesma opinião sobre a posição e sobre a

admiração a V. Exa. Nesse sentido me alinho também. Ao me alinhar, eu o faria em

meu pronunciamento, mas estamos percebendo que temos, ainda, votações a fazer.

Não poderia, da minha parte, prejudicar a votação, que já é objeto de acordo com

todas as lideranças e que é interesse do nosso governo colocar como prioridade o

meu pronunciamento.

Coloco, é claro, como prioridade, a votação de interesse de todos os Deputados e

do governo que defendemos. Então, também não poderia perder essa oportunidade

de aparteá-lo. Por isso, estou na outra tribuna, na tribuna da sua esquerda, do lado

do seu coração, pois do lado do seu coração sempre estive, conforme V. Exa. - eu sei

– também sempre esteve do meu lado esquerdo. É exatamente com essa expressão

sentimental, amiga e de coração que eu o aparteio, para agradecer do fundo da alma
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todo o empenho que V.  Exa.  teve não só ao longo da sua brilhante liderança de

governo, mas também ao longo de todos os seus mandatos de Deputado. V. Exa.

honrou  não  só  a  região  do  Triângulo  Mineiro,  não  só  a  sua  querida  e  grande

Uberlândia,  mas  também  todo  o  povo  de  Minas  Gerais.  Agora,  investido  dessa

condição, V. Exa. será o nosso candidato a Prefeito de Uberlândia, o candidato não

só do nosso PSDB, mas também de toda a nossa base de governo. Com certeza,

estamos e estaremos juntos de V. Exa., porque o povo de Uberlândia certamente vai

valorizar essa inteligência, essa honradez e essa sabedoria. Uberlândia, que já tem

um grande Prefeito,  na pessoa de Odelmo Leão,  terá, com certeza,  outro grande

Prefeito,  na  pessoa  de  Luiz  Humberto  Carneiro.  Estamos  aqui,  Luiz  Humberto,

aliando-nos a todos os nossos colegas, para agradecer-lhe de coração e aplaudir-lhe

intensamente pela sua liderança. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro – Obrigado, Deputado Mourão, pelas palavras.

Pode ter a certeza de que também estou, Deputado Mourão, do lado do seu coração,

pelo  respeito,  pela  amizade  e  por  entender  que  o  Governador  tão  bem  soube

escolher  essa  nova  liderança  de  governo,  que  foi  reconhecida  por  todos.  Vejam

quantos  o  citaram  para  dar  essa  continuidade  nos  trabalhos.  Então,  pode  ter  a

certeza de que também estarei do seu lado, não só do lado esquerdo, do lado do

coração, mas também na Casa, para que possamos continuar com esse trabalho.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  – Deputado Luiz Humberto Carneiro,

quebrando um pouco o protocolo, quero dizer que comunicamos a todos os colegas

que vamos deixar o nosso pronunciamento para a próxima semana, a fim de não

prejudicar  a  nossa  votação.  Em  razão  disso,  nos  inscreveremos  para  a  próxima

semana e contaremos com todos os presentes e V. Exa., se puder.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Com  certeza,  estarei  aqui.  Quero,  caro

Deputado Dinis Pinheiro, agradecer a V. Exa. por ceder esse tempo. Extrapolamos

muito  o tempo,  mas, mais  uma vez,  quero reafirmar  os meus agradecimentos ao

Governador Anastasia, dizendo-lhe da honra que tive em ser seu Líder. Hoje também

uma honra maior para mim foi  receber de vocês todo o carinho que sempre tive,

durante esse tempo. Podem ter a certeza de que a recíproca é verdadeira. Volto a

afirmar: tenho de agradecer muito, muito, mas muito a Deus por essa vida fantástica
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que Ele me dá, por esses amigos fantásticos que tenho. Obrigado a todos. Estaremos

aqui  nessa  caminhada,  continuando  e  defendendo  os  projetos  do  governo  nesta

Casa. Um grande abraço a todos.

O Sr. Presidente – Muito bem, esse é o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Falo,

dileto amigo e permanente e eterno Líder Luiz Humberto Carneiro: V. Exa., de forma

singular, consegue personificar e reunir todos os atributos que expressam os mais

elevados valores, valores esses que devotam profundo respeito ao ser humano. Entre

eles,  a  bondade,  a  benevolência,  a  generosidade,  o  espírito  conciliatório,  a  fé,  a

perseverança, a capacidade de ouvir, a capacidade de agregar, que certamente são

marcas inerentes a um líder extraordinário,  que nos deixa um legado admirável  e

encantador. Conforme tantos aqui destacaram, feliz do povo de Uberlândia, que terá

a oportunidade de ter à frente dos seus destinos um homem do seu estofo, do seu

escol, da sua estatura moral. Não aqui o Presidente Dinis Pinheiro, mas o amigo Dinis

lhe  deseja  sucesso,  êxito,  prosperidade,  e  que  continue  escrevendo  essa  linda

história na trincheira da vida pública, história edificada no espírito democrático, na

vontade de servir,  de fazer o bem, na boa prática da coisa pública. E certamente

haverá de continuar brilhando, para a felicidade de Uberlândia e de Minas Gerais.

Muito sucesso, muito êxito. Que Deus esteja sempre no seu coração.

* - 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. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação.

2ª Fase

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente – A Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, e,

nos termos da Decisão da Presidência nº 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
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chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto, há quórum

especial para votação de veto.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº

127,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  102,  de  17/1/2008,  que  dispõe  sobre  a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. A Comissão Especial

opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento  Interno.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que desejarem manter  o  veto

registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo – Solicito a leitura, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura da Mensagem nº 162/2012.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) – Lê a Mensagem nº 162/2012, que foi

publicada na edição do dia 9/2/2012.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 110-G da Lei Complementar nº 102,

de 17/1/2008, acrescentado pelo art. 9º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo

- Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz
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Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo

Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 41 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Está,

portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar

nº 127. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº

128, que cria a Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana

do Vale do Aço e altera a Lei Complementar nº 90, de 12/1/2006, que dispõe sobre a

Região Metropolitana do Vale do Aço. A Comissão Especial opina pela manutenção

do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  A

Presidência  dará  início  ao  processo  e,  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto ao inciso XVIII do art. 3º

da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Celinho do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Délio  Malheiros  -  Dilzon Melo -  Dinis  Pinheiro -

Doutor Viana -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar

Prado - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente – Votaram “sim” 34 Deputados. Votarão “não” 5 Deputados. Houve

1 voto em branco, totalizando 40 votos. Está, portanto, mantido, em turno único, o
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Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 128. Oficie-se ao Governador do

Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.914, que dispõe

sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no

terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em

votação, o veto ao inciso III do parágrafo único do art. 2º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Celinho do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Délio  Malheiros  -  Dilzon Melo -  Dinis  Pinheiro -

Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  Sr.  Presidente  –  Votaram  “sim”  35  Deputados.  Votaram  “não”  4  Deputados,

totalizando  39  votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à

Proposição de Lei nº 20.914. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.925, que altera

a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas

Gerais, e o art. 11 da Lei nº 11.403, de 21/1/94, que reorganiza o Departamento de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  e  dá  outras

providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,
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inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no

terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo – Leitura, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura da Mensagem nº 169/2012.

O Sr. Secretário – Lê a Mensagem nº 169/2012, que foi publicada na edição do dia

9/2/2012.

O Sr. Presidente – Em votação, o veto aos art. 14 e 15 da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dinis

Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares

- Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  35  Deputados.  Votaram  “não”  7  Deputados,

totalizando  42  votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à

Proposição de Lei nº 20.925. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.934, que altera

a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências. A Comissão Especial opina

pela  manutenção  do  veto.  A Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a
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Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto aos

arts. 4º, 7º e 8º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco - Carlin Moura -  Celinho do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Délio  Malheiros  -  Dilzon Melo -  Dinis  Pinheiro -

Doutor Viana -  Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  37  Deputados.  Votaram  “não”  5  Deputados,

totalizando  42  votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à

Proposição de Lei nº 20.934. Oficie-se ao Governador do Estado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2011, EM

13/12/2011

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Gustavo Valadares e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar o parecer do relator sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011,

no 1º turno, 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, da Proposta de Emenda à Constituição nº

8/2011  na  forma apresentada (relator:  Deputado Gustavo Valadares).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente – Gustavo Valadares – Ulysses Gomes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em

16/3/12: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, e do Sr.

Aécio Neves, Senador da República. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos

a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizado  um  debate  público  sobre  a

realidade  e  as  perspectivas  do  setor  industrial,  nos  âmbitos  nacional  e  estadual;

Alencar da Silveira Jr. (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência, para
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debater  a  situação  da  suspensão  de  voos  comerciais  nos  aeroportos  de  Minas

Gerais, em especial nos de Diamantina, São João del-Rei e Patos de Minas, bem

como  a  questão  das  áreas  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  e  seja

realizada reunião de audiência pública para discutir as situações turísticas, após as

enchentes, nas cidades que integram a região dos inconfidentes, Ouro Preto, Mariana

e Itabirito. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Rômulo Viegas – Dalmo Ribeiro Silva – Paulo Lamac.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarquínio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Divino Teodoro da Silva, Secretário da Associação dos

Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  de  Rio  Pomba;  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões

Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações relativas aos Requerimentos

nºs 2.135 e 2.136/2011,  da Comissão de Saúde (ambos publicadas no “Diário do

Legislativo”  no  dia  16/3/2012);  do  Deputado  Antônio  Brito,  Presidente  da  Frente

Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas na área

de  saúde,  convidando  esta  Comissão  para  participar  da  reunião  da  Frente

Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas na área

de saúde, a realizar-se no Plenário 01 da Câmara dos Deputados, Anexo II, no dia

28/3/2012,  às  14h30min,  com a  participação do Ministro  da Saúde.  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 282/2011 (Deputado Hely Tarquínio), 2.794/2012

(Deputado Doutor Wilson Batista), 2.822/2012 (Deputado Neider Moreira), todos em

turno único, e 2.832/2012, em 1º turno ( Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

provados os Requerimentos nºs  2.634,  2.635,  2.636,  2.640,  2.670 e 2.692/2012 .

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 Carlos Mosconi (2) em que solicita: 1)

seja realizada audiência pública nesta Comissão para debater sobre o piso salarial

regional de técnicos e auxiliares de enfermagem no Estado, com a participação de

representantes da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de

Saúde no Estado de Minas Gerais; 2) seja encaminhada solicitação à Diretoria de

Auditoria  Assistencial  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  para  que  tome  as

providências que julgar cabíveis quanto aos equipamentos de saúde armazenados

nas dependências do Hospital Municipal de Araguari; Fred Costa em que solicita seja

realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, com o objetivo de conhecer as ações desenvolvidas pelas unidades de

ensino  do  Estado  e  do  Município  de  Belo  Horizonte  relativas  à  Semana  de

Mobilização Saúde na Escola, lançada pelo Ministério da Saúde; Doutor Viana em

que solicita  seja  realizada audiência  pública  com os  membros  desta  Comissão e

convidados, com o objetivo de debater o "novo plano de saúde do Ipsemg"; Adelmo

Carneiro Leão (2) em que solicita: 1) que a audiência pública, aprovada na reunião de

29/2/2012, com a finalidade de debater o novo modelo de "Assistência à Saúde" do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais,  seja realizada

nos Municípios listados no requerimento; 2) que seja realizada audiência pública, a

fim de que se possa debater a alimentação escolar com base na Lei nº 11.947, de

2009,  que  dispõe  sobre  o  atendimento  da  Alimentação  Escolar  e  do  Programa

Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica (determina que no mínimo

30%  devam  ser  utilizados  na  aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da

agricultura  familiar),  bem  como  outros  programas  que  visam  à  promoção  e  à
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prevenção da saúde dos estudantes; Paulo Guedes em que solicita seja realizada

audiência  pública  desta  Comissão  com  o  objetivo  de  averiguar  as  denúncias  de

intoxicação apresentadas pelos funcionários da extinta Superintendência de Combate

à Malária, órgão ligado à Fundação Nacional de Saúde – Funasa - e ao Ministério da

Saúde. São recebidos pela Presidência, para serem apreciados em reunião posterior,

os  requerimentos  dos  Deputados  Bosco,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta,  Paulo

Lamac e Duarte Bechir em que solicitam seja realizada, em conjunto com a Comissão

de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  audiência  pública  para  debater  o  programa

federal "Saúde na Escola" e a sua integração no Sistema Estadual de Ensino; Doutor

Wilson Batista em que solicita a realização de audiência pública desta Comissão para

debater os programas de reconstrução mamária por meio do Sistema Único de Saúde

- SUS, em pacientes que tiveram as mamas mutiladas pelo tratamento do câncer da

mama, das sequelas provocadas pelos tratamentos oncológicos, bem como o direito

à  preservação  da  fertilidade  por  meio  de  técnicas  de  reprodução  assistida  com

criopreservação de embriões e gametas em pacientes submetidos ao tratamento de

câncer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 março de 2012.

Hely Tarquínio, Presidente - Neider Moreira - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Wilson

Batista.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Dalmo Ribeiro  Silva.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, nos termos 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  as  políticas  de  integração  social  e  os  programas
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governamentais relativos aos direitos da pessoa com deficiência no âmbito da região

Sul. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Rosa Maria do Nascimento, Secretária de Saúde de Pouso Alegre, representando o

Sr.  Agnaldo  Perugini,  Prefeito  desse  Município;  os  Srs.  Oliveira  Altair  Amaral,

Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre; José Matias Gonçalves de Abreu,

Presidente do Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência; a Sra. Rogéria Ferreira e os Srs. Fabrício de Oliveira Machado e Moacir

Franco, Vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre; os Srs. Anderson Saleme,

Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis; João Donizete Oliveira, Coordenador

de  Apoio  à  Pessoa com  Deficiência  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  de

Pouso Alegre; João Batista da Cunha Tadini, Presidente do Instituto Paulo Roberto

Ferreira  de  Faria  de  Inclusão  Social;  a  Irmã  Elizete  Maria  Dourado,  Diretora  do

Instituto  Filippo  Smaldone;  o  Sr.  Adriano  Heber  Oliveira  e  a  Sra.  Sandra  Regina

Schultz,  representando  a  Sra.  Wanderléia  Borsato  Oliveira,  Presidente  do  Centro

Hípico Sapucaí; as Sras. Cláudia Cristina Garcez, representando o Sr. Fabiano Valias

de  Carvalho,  Coordenador  do  Centro  de  Desenvolvimento  e  Transferência  de

Tecnologias Assistivas do Instituto Nacional de Telecomunicações; Daniela de Souza

Garcia; os Srs. Benedito Sinval Caputo, Presidente da Fundação de Ensino Vale do

Sapucaí;  Alexandre Magno, Presidente da Associação do Comércio e Indústria  de

Pouso  Alegre;  Gilberto  Teixeira,  Superintendente  Regional  de  Saúde  de  Pouso

Alegre;  Flávio  Lúcio  de  Andrade,  Gerente  Regional  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego  em  Pouso  Alegre;  João  Eusébio  Cruz,  Chefe  do  17º  Departamento  de

Polícia  Civil,  de  Pouso  Alegre,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.



1697
____________________________________________________________________________

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio Júlio  e Gustavo Perrella,  membros da supracitada Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de

16/3/2012: ofícios dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do

Fundo  Nacional  de  Assistência  Social;  Bruno  Oliveira  Alencar,  Subsecretário  de

Infraestrutura  da  Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Eugênio  da  Costa

Arsky,  Coordenador-Geral  de  Convênios  do  Ministério  do  Turismo;  Franco  César

Bernardes,  Diretor  de  Planejamento  e  Gestão  Interna  do  Instituto  Brasileiro  de

Museus do Ministério da Cultura; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da

Superintendência Regional Centro de Minas da CEF (8); Pedro Hernandes Menezes

de Godois, Coordenador-Geral de Convênios do Ministério do Turismo (substituto);

Ulysses  César  Amaro  de  Melo,  Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e

Administração  do  Ministério  das  Comunicações;  Vasco  Creso  Farinello  Junior,

Gerente Executivo do Banco do Brasil (2); da Sra. Luzia Guedes da Silva Mendes,

Coordenadora-Geral  de  Finanças,  Convênio  e  Contabilidade  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário; e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do

Ministério  da  Educação.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  732/2011  (Gustavo  Perella);  1.667/2011  (Antônio  Júlio);  e

2.856/2012 (Romel Anízio) no 1º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Resolução nº 2.914/2012 e os Projetos de Lei nºs 2.523 e 804/2011 são retirados
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da pauta, os dois primeiros, por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprirem pressupostos regimentais,  e  o último,  atendendo-se a requerimento do

Deputado Doutor Viana, aprovado pela Comissão.  Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  1.905/2011(relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  em  virtude  de

redistribuição);  e  pela  rejeição  do  Projeto  de  Lei  nº  849/2011  (relator:  Deputado

Doutor  Viana,  em virtude de redistribuição).  Na fase de discussão do parecer  do

relator, Deputado Doutor Viana, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.601/2011 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere o pedido de

vista do Deputado Antônio Júlio.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima  reunião  ordinária,  e  para  a  reunião  extraordinária  do  dia  28/3/2012,  às

10h30min,  para a demonstração e a avaliação,  por  parte do Poder  Executivo,  do

cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado  referentes  ao  último

quadrimestre de 2011, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Lafayette de Andrada - Doutor Viana.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Gilberto  Abramo,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente “ad hoc”,  Deputado Antônio

Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores a Deputada e o Deputado citados a seguir: Projetos de Lei nºs 686,

1.467, 1.711, 1.848, 1.888, 1.975, 1.991, 2.231, 2.368, 2.397, 2.510, 2.517, 2.529 e

2.598/2011(Gilberto Abramo); 2.612, 2.622, 2.626, 2.639, 2.649, 2.651, 2.655, 2.657,
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2.675, 2.734 e 2.688/2011(Luzia Ferreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 686, 1.467, 1.711, 1.848,

1.888, 1.975, 1.991, 2.231, 2.368, 2.397, 2.510, 2.517, 2.529, 2.598/ 2.612, 2.622,

2.626,  2.639,  2.649,  2.651,  2.655,  2.657,  2.675,  2.734 e  2.688/2011.  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 março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir - Luiz Henrique.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda,  Juninho  Araújo,  Pompílio  Canavez  e  Tadeu

Martins  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Celinho do Sinttrocel. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

do Srs. José Rogério Moreira Santana, Presidente da Câmara Municipal de Mauá,

São Paulo, encaminhando cópia da Moção nº 2/2012, dessa Casa Legislativa, na qual

se manifesta repúdio pelo índice de reajuste de 6,08% proposto para os aposentados

e pensionistas do INSS; Aécio Neves, Senador, acusando o recebimento das notas

taquigráficas da reunião desta Comissão que debateu a Consolidação das Leis do

Trabalho, e informando que as referidas notas servirão de subsídios a sua atuação no

Senado Federal; Toninho Pinheiro, Deputado Federal, acusando o recebimento das
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notas taquigráficas da reunião desta comissão que debateu a consolidação das leis

do trabalho, e informando que estará atento às discussões e debates sobre o tema na

Câmara dos Deputados; do sr. Levi Gomes de Oliveira, Presidente da Associação dos

Gerentes do Banco do Brasil, denunciando práticas truculentas desse banco contra

gerentes  e  solicitando  o  apoio  desta  Casa  à  luta  em  defesa  da  classe  e

encaminhando informativo da Associação sobre o referido assunto; todos publicados

no “Diário do Legislativo” em 16/3/2012; e cartão do Sr. Octacílio Machado Júnior,

Presidente da Cohab-MG, encaminhando publicação sobre as principais realizações

da Companhia no ano de 2011, publicado no “Diário do Legislativo” em 16/3/2012. A

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, todas em turno único,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nº 2.797, 2.825 e

2.854/2012 (Deputado Luiz Carlos Miranda); 2.786, 2.799, 2.813, 2.814, 2.824/2012

(Deputado  Tadeu  Martins  Leite);  2.803,  2.804,  2.817  e  2.870/2012  (Deputado

Pompílio Canavez); e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 2.861/2012, em turno

único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.180 com a Emenda nº  1,  2.763 e  2.780/2011,  que receberam parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  2.632,  2.637  e  2.638/2012.  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 em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, as relações trabalhistas da Cemig (distribuição,

geração, transmissão e serviços) com seus empregados; e Pompílio Canavez em que

solicita  seja  realizada  reunião  para  discutir,  em  audiência  pública,  os  malefícios

causados pelo uso abusivo de agrotóxicos aos trabalhadores rurais, bem como aos

consumidores desses produtos contaminados. São recebidos pela Presidência, para

serem aprovados em reunião  posterior,  requerimentos  dos  Deputados  Celinho do

Sinttrocel e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião para debater, em

audiência pública, a situação dos vigilantes no Estado, que se encontram em greve,
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em campanha salarial; e Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião

para debater,  em audiência pública,  a repercussão das condições de  trabalho  da

enfermagem na assistência à saúde no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Doutor Viana – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE HUBERT BRANT MORAES PARA O CARGO

DE DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS – ARSAE -, EM

21/3/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Gustavo Perrella e Pompílio Canavez, 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 Pompílio Canavez para atuar como

escrutinador.  Apurados os  votos,  são eleitos  para  Presidente o Deputado Rômulo

Viegas e para Vice-Presidente o Deputado Gustavo Perrella, ambos com três votos

cada  um.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado  Gustavo

Perrella que, por sua vez, dá posse ao Presidente eleito, Deputado Rômulo Viegas. A

seguir,  o  Presidente  designa  o  Deputado  Pompílio  Canavez  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, 29 de março de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente – Pompílio Canavez – Luiz Henrique.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Josué Costa Valadão,

Secretário  Municipal  de  Governo,  prestando informações  relativas  a  requerimento

desta  Comissão,  que  encaminhou  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública

realizada em 9/8/2011, cuja finalidade foi debater a restrição a eventos culturais na

Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores a Deputada e o Deputado

citados  a  seguir:  em  turno  único,  Projetos  de  Lei  nºs  1.838/2011  e  2.860/2012

(Elismar  Prado);  e  56/2011  (Luzia  Ferreira);  e,  no  1º  turno,  Projeto  de  Lei  nº

2.627/2011  (Elismar  Prado).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.511, 1.838, 2.457 e 2.723/2011, este

com  a  Emenda  nº  1,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.411, 2.422,

2.425 e 2.611/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe

requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  conjunta  com  as  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, de Segurança Pública, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  com  o  objetivo  de  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

158/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes

pessoais  coletivos  em  eventos  artísticos,  esportivos,  culturais  e  recreativos,  com
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cobrança de ingressos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/3/2012

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte  Bechir,  Luiz  Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Sebastião  Costa,  Rogério

Correia e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação dos moradores da

ocupação Zilah Sposito,  diante da ação de reintegração de posse em desfavor da

Comunidade, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cryzthiane Andrade Linhares,

Defensora-Pública da Defensoria Especializada em Direitos  Humanos,  Coletivos e

Socioambientais; Dayse Antônia França, da Comunidade Camilo Torres; Alexandra

Costa Rodrigues, da Comunidade Zilah Sposito-Helena Greco; Eunice da Silva, da

Comunidade  Zilah  Sposito-Helena  Greco  e  Rosimar  dos  Santos  Silva,  da

Comunidade  Dandara;  e  os  Srs.  Clair  José  Benfica,  Assessor  da  Diretoria  de

Planejamento da Urbel, representando o Sr. Claudius Vinicius Leite Pereira, Diretor-

Presidente  da  Urbel;  Valdelis  José  Fernandes,  Gerente  Regional  de  Fiscalização

Integrada Norte, representando o Sr. Haldley Campolina Vidal, Secretário Municipal

de  Administração  Regional  Norte  de  Belo  Horizonte;  Davidson  Junior  de  Souza

Cunha, da Comunidade Camilo Torres; Ivaldi José Rodrigues, da Comunidade Zilah

Sposito-Helena Greco e Marcos Antôno de Souza, da Comunidade Dandara, que são



1704
____________________________________________________________________________

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  (3)  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Cel.  PM José Geraldo de Lima,  Comandante  da  15ª  Região da

Polícia Militar, em Teófilo Otôni, pedido de informações sobre as portarias e inquéritos

abertos  a  pedido  do  Ten.  Cel.  PM Marcos Barbosa da Fonseca,  com relação ao

envolvimento de militares do 19º Batalhão da Polícia Militar nos crimes de corrupção

e homicídios, desde 2009; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar,

ao Procurador-Geral de Justiça Militar e ao Procurador Epaminondas Fulgêncio, com

atuação  no  Tribunal  de  Justiça  Militar,  pedido  de  providências  para  instaurar

procedimento que vise apurar possível prática criminosa envolvendo a assinatura de

dois oficiais que estariam, ao mesmo tempo, respondendo pelo mesmo Comando;

seja realizada reunião de audiência pública conjunta dessa Comissão e da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude para apurar violação de direitos coletivos em processo

de liberação de alvará do estádio Nassri Mattar, em Teófilo Otôni, que pertence ao

América Futebol Clube; dos Deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo (3) em

que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  solucionar  os  casos  de  Agentes  Penitenciários  que  ficaram

paraplégicos  em  função  de  acidentes  quando  estavam  em  serviço;  sejam

encaminhados ao Procurador Epaminondas Fulgêncio, com atuação no Tribunal de

Justiça  Militar,  as  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão e

pedido  de  providências  quanto  a  conduta  do  Ten.  Cel.  PM  Marcos  Barbosa  da

Fonseca à frente do Batalhão de Polícia Militar de Teófilo Otôni; seja realizada visita

ao Secretário de Defesa Social para discutir a situação de Agentes Penitenciários que

ficaram  paraplégicos  em  função  de  acidentes  quando  estavam  em  serviço;  dos

Deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues, Luiz Carlos Miranda, Duarte Bechir e
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Rômulo Viegas (5) em que solicitam sejam encaminhadas ao Juiz Titular da 3ª Vara

da Fazenda Pública Municipal  e  à  Desembargadora  Sandra Fonseca,  da 6ª  Vara

Cível,  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  para

conhecimento, bem como pedido de providências para que o referido Juiz considere o

direito fundamental à moradia, em face da Ação de Reintegração de Posse 0315452-

48.2012.8.13.0024.  Requer,  ainda,  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  à

Desembargadora Sandra Fonseca pela suspensão dos mandados de reintegração de

posse relativos à Comunidade Zilah Sposito-Helena Greco; sejam encaminhados ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Corregedor da PMMG as notas taquigráficas da

11ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  o

resultado  das  apurações  em  relação  à  conduta  de  policiais  militares  durante  a

tentativa  de  desocupação  na  Comunidade  Zilah  Sposito-Helena  Greco,  no  dia

21/10/2011,  que  teriam  violado  direitos  fundamentais  das  famílias  de  moradores;

sejam  encaminhados  ao  CAO-Saúde  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão e pedido de providências em relação à negativa de

atendimento  às  famílias  da  Comunidade Zilah Sposito-Helena Greco no Posto  de

Saúde  1,  do  Cras  Zilah  Sposito,  violando  assim  direitos  fundamentais,  conforme

denunciado por moradores dessa comunidade; sejam encaminhados ao Ministério de

Desenvolvimento Social e à Prefeitura de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 11ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências para averiguar o

corte de Bolsa-Família aos moradores das ocupações Irmã Doroty,  Camilo Torres,

Zilah  Sposito-Helena  Greco  e  Dandara,  bem  como  providências  contra  essas

possíveis irregularidades e violação de direitos fundamentais, conforme denunciado

por  moradores  dessas  comunidades;  sejam  encaminhados  ao  Cao-Educação,  à

Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria Municipal de Educação de Belo

Horizonte as  notas taquigráficas da 11ª  Reunião Extraordinária desta Comissão e

pedido  de  providências  para  averiguar  denúncias  da  negativa  de  matrícula  de

crianças moradoras das ocupações Irmã Doroty, Camilo Torres, Zilah Sposito-Helena

Greco e Dandara em escolas públicas das regiões em que se encontram. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Rômulo Viegas – Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 26/3/2012

Às 14h15min, comparecem no Tribunal do Júri do UNI-Araxá, nesse Município, os

Deputados Bosco e Adelmo Carneiro Leão (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 Dinis Pinheiro, Gustavo

Corrêa e Antonio Lerin. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

importância  do  Centro  Universitário  do  Planalto  de  Araxá  no  desenvolvimento

sustentável  da  microrregião  do  Planalto  de  Araxá  e  do  Alto  Paranaíba,  suas

mudanças,  transformações  e  perspectivas  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir da

Sra. Maria Celeste de Moura Andrade, Professora do UNI-Araxá; e dos Srs. Nárcio

Rodrigues da Silveira, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

Valter  Gomes, Reitor  do Centro Universitário  do Planalto -  UNI-Araxá; Wagner de

Freitas Oliveira, Presidente da Fundação Cultural  de Araxá;  e Marcelo Luiz Alves,

Presidente do DCE da UNI-Araxá, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Bosco, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Retiram-se a Deputada Liza Prado e

os Deputados Dinis Pinheiro, Gustavo Corrêa e Antonio Lerin e assume a Presidência

o Deputado Bosco. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Bosco, Presidente - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Duarte Bechir.



1707
____________________________________________________________________________

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas, Vanderlei Miranda e Paulo Lamac (substituindo

o  Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT  ),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente

Lúcio,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a 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,  no  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.035/2011  (relator:  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

2.618 e 2.703/2012. 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 Adelmo Carneiro Leão em que solicita reunião

de  audiência  pública  com convidados,  para  o  exame meticuloso  da  ameaça que

sobrepaira os interesses políticos, econômicos e sociais de Minas, tendo em vista a

possibilidade de transferência da sede da Usiminas para outro Estado. É fixado novo

horário  para  a  reunião  ordinária  da  Comissão,  às  terças-feiras,  às  10h30mim.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, informa que a partir da próxima semana as reuniões ordinárias desta

Comissão serão realizadas às 10h30mim, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Vanderlei Miranda – Rômulo Viegas – Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2012

Às  14h15min,  comparece  no  Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Uberlândia  o

Deputado  Elismar  Prado,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, 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 por ele subscrita. A Presidência informa que

a reunião se destina a debater estratégias para a interiorização do Sistema Nacional

de Cultura no Estado, em parceria com a Representação Regional do Ministério da

Cultura em Minas Gerais, a Secretaria de Cultura e o Fórum de Políticas Culturais de

Minas Gerais; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cesária Alice Macedo, Chefe

da Representação Regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais; Mônica Debs

Diniz,  Secretária  de  Cultura  de  Uberlândia  e  representante  do  Sr.  Odelmo  Leão

Carneiro  Sobrinho,  Prefeito  desse  Município;  os  Srs.  Alexandro  de  Souza  Paiva,

representando o Sr. Valdir Inácio Ferreira, Prefeito Municipal de Araporã e Presidente

da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba; Adônis Castro,

Gerente Regional  da  Associação Mineira de Municípios  para o Triângulo e o Alto

Paranaíba; e a Sra. Cecília Carolina de Freitas, Assessora de Projetos do gabinete do

Deputado Federal Gilmar Machado, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  tece  suas  considerações  iniciais  e,  logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença

dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Elismar Prado, Presidente – João Leite – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/3/2012
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Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Romel  Anízio  e  Lafayette  de  Andrada (substituindo o Deputado João Vítor

Xavier, por indicação do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração, por parte

do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado

no último quadrimestre de 2011;  e a discutir  e  votar  proposições da Comissão.  A

Presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  André

Abreu  Reis,  Subsecretário  de  Planejamento  e  Orçamento,  representando  a  Sra.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; a Sra. Maria da

Conceição Barros Rezende e os  Srs.  Géber  Soares de Oliveira e Kléber  Mateus,

respectivamente,  Diretora  da  Superintendência  Central  de  Contadoria  Geral,

Superintendente Central de Administração Financeira e Assessor da Diretoria Central

de  Gestão  da  Dívida  Pública  da  Secretaria  de  Fazenda,  representando  o  Sr.

Leonardo Maurício Colombini Lima, titular dessa Pasta, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença da  Sra.  Maria  Rita  de  Carvalho  Rocha,

Diretora da Central  de Gestão Fiscal  da Secretaria  de Planejamento e Gestão. 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 e dos convidados, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes - Doutor Viana - Romel Anízio - João Vítor

Xavier.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 57/2012

Comissão Especial
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Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  179/2012,  o  Governador  do  Estado  submete  à

apreciação desta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, o

nome do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, indicado para o cargo de Diretor-Geral da

Autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

O Sr. Márcio Eli Almeida Leandro demonstrou conhecimento sobre a entidade para

cuja diretoria-geral foi indicado, respondendo com clareza e objetividade às questões

que  lhe  foram  formuladas.  Além  disso,  em  virtude  de  sua  larga  experiência  e

competência  na  área  pública,  evidencia-se  sua  capacidade  gerencial  para

desempenhar  com  eficiência  as  elevadas  competências  atribuídas  ao  cargo  de

Diretor-Geral do Iter-MG.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Márcio  Eli

Almeida Leandro para o cargo de Diretor-Geral do Iter-MG.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  -  Marques  Abreu,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Rogério

Correia - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 58/2012

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  184/2012,  publicada  em  1º/3/2012,  no  "Diário  do

Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, "e", da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Hubert Brant Moraes

para o cargo de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea "c" do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.
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Pelo  "curriculum  vitae"  apresentado  pelo  candidato,  verificamos  que  possui

formação  profissional  adequada  às  funções  que  irá  exercer,  além  de  ampla

experiência na  área de saneamento,  na  qual  atua desde 1967.  No Departamento

Municipal de Água e Esgoto do Município de Belo Horizonte, ocupou cargos de chefia

e  direção de 1967 a  1973,  e  na  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –

Copasa-MG – atuou por mais de 20 anos como Assessor, Diretor e Superintendente.

Atualmente  é  coordenador  técnico  de  regulação operacional  e  de  fiscalização  de

serviços na própria Arsae-MG.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  amplo

conhecimento  para  exercer  a  função  de  Diretor,  respondendo  com  clareza  e

objetividade  às  questões  que  lhe  foram  formuladas,  o  que  nos  faz  considerar

acertada a indicação de seu nome para integrar a diretoria da Arsae-MG.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Hubert  Brant

Moraes para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.826/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Passos, com

sede no Município de Passos.

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 2.826/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pescadores de Passos, com sede no Município de Passos, pessoa jurídica de
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direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo buscar a colaboração entre

seus associados,  fomentar as  atividades de pesca profissional  e colaborar  para a

melhoria das condições de vida dos pescadores.

Com esse propósito, a instituição divulga informações relacionadas com técnicas de

produção e manejo, mercado, preços e melhoria da qualidade e da produtividade;

mantém  local  adequado  para  armazenar  e  conservar  a  produção;  negocia,  no

interesse comum, a venda dos pescados e a aquisição de materiais e equipamentos;

organiza, por meio de convênio, serviços de assistência médica, odontológica para

seus associados.

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 dos Pescadores

de Passos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.826/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.844/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Córrego da Paixão e da

Penha – Amocopp –, com sede no Município de Mantena.

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 2.844/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Córrego  da  Paixão  e  da  Penha  –  Amocopp  –,  com  sede  no

Município de Mantena, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por  escopo  fomentar  o  desenvolvimento  social  e  econômico  daquela  localidade,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Com esse propósito, a instituição incentiva o uso racional da terra e o emprego de

técnicas  adequadas  para  a  preservação  do  meio  ambiente,  melhorando  a

produtividade  e  gerando  renda  para  seus  associados;  promove  a  educação

profissional; mantém espaço adequado para armazenar a produção; reivindica, junto

ao poder público, assistência médica, odontológica e educacional para os moradores

das comunidades que representa.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do Córrego da Paixão e da Penha, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.844/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 93/2011 dispõe

sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado e foi distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça e de Cultura.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  939/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  que

regulamenta  o  regime  jurídico  dos  bens  materiais  inventariados  como  patrimônio

cultural no Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  concluindo  pela
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constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria.

Vem  a  proposição  agora  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  art.  102,  XVII,  “d”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  93/2011  objetiva  regulamentar  o  inventário  do  patrimônio

cultural, forma de tutela prevista no § 1º do art. 216 da Constituição Federal. Cabe

esclarecer, inicialmente, que as argumentações apresentadas com relação ao projeto

de lei em tela são extensivas à proposição anexada.

A regulamentação  do  inventário  do  patrimônio  cultural  mineiro  foi  amplamente

debatida  na  legislatura  passada,  oportunidade  em  que  estiveram  nesta  Casa

Legislativa representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural de

Minas Gerais – Iepha-MG – e o Coordenador da Coordenadoria das Promotorias de

Defesa  do  Patrimônio  Histórico,  Cultural  e  Artístico  do  Estado,  Marcos  Paulo  de

Souza Miranda.  A proposição ora analisada é  fruto  das reuniões de  trabalho que

resultaram no Substitutivo nº 1, apresentado, à época, pela Comissão de Constituição

e Justiça ao Projeto de Lei nº 1.698/2007

O  inventário  visa  à  identificação  e  ao  registro  dos  bens  culturais,  fornecendo

suporte  às  ações  protetivas  de  competência  do  poder  público  e,  em  nível

internacional, é uma das formas mais antigas de proteção do patrimônio cultural. Na

França, onde a política do inventário data do século XIX, existem 40 mil monumentos

protegidos  pelo  Inventário  Complementar  dos  Monumentos  Históricos.  A  antiga

Sociedade das Nações, precursora da Organização das Nações Unidas – ONU –,

produziu em 1931 a Carta de Atenas, que preconizava a publicação, pelos países, de

um inventário dos monumentos históricos nacionais.

No ordenamento jurídico português, a Lei nº 107, de 8/9/2001 – Lei de Bases do

Patrimônio Cultural Português –, define, por meio de seu art. 19, que inventariação é

o  “levantamento  sistemático,  atualizado  e  tendencialmente  exaustivo  dos  bens

culturais  existentes  em nível  nacional,  com vista  à  respectiva  identificação”.  Essa

determinação legal abrange tanto os bens públicos quanto os privados.

No  mesmo  diploma  legal,  o  art.  21  estabelece  deveres  aos  proprietários,
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possuidores  e  demais  titulares  de  direitos  reais  sobre  bens  que  tenham  sido

classificados ou inventariados:

“Art. 21 – Deveres especiais dos detentores.

1 – Os proprietários, possuidores e demais titulares de direitos reais sobre bens que

tenham  sido  classificados  ou  inventariados  estão  especificamente  adstritos  aos

seguintes deveres:

a)  facilitar  à  administração  do  patrimônio  cultural  a  informação  que  resulte

necessária para execução da presente lei;

b) conservar, cuidar e proteger devidamente o bem, de forma a assegurar a sua

integridade e a evitar a sua perda, destruição ou deterioração;

c)  adequar  o  destino,  o  aproveitamento  e  a  utilização  do  bem  à  garantia  da

respectiva conservação.”.

Já o art. 61 da mesma lei dispõe que “os bens inventariados gozam de proteção

com vista a evitar o seu perecimento ou degradação, a apoiar a sua conservação e a

divulgar a respectiva existência”.

Em que pese ao nosso ordenamento jurídico quanto à tutela do patrimônio cultural

advir  do  direito  lusitano,  não  existe  ainda  lei  nacional  regulamentando

especificamente  o  processo  e  os  efeitos  decorrentes  do  inventário.  Segundo  o

Ministério  Público  Estadual,  é  degradado  por  semana,  em  média,  um  bem  de

reconhecido valor cultural no Estado, que é sabidamente possuidor do maior acervo

cultural do País.

Em sua obra “Tutela do Patrimônio Cultural  Brasileiro”,  Marcos Paulo de Souza

Miranda leciona que a ausência de lei regulamentadora não impede que os órgãos

públicos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural brasileiro realizem o

inventário de bens de valor cultural. Esse processo gera consequências jurídicas para

o proprietário do bem e para o próprio ente responsável pelo trabalho técnico.

Ademais,  segundo entendimento de Marcos Paulo Miranda, a Carta Magna, por

meio do art. 216, § 1º, reconheceu expressamente o inventário como instrumento de

preservação do patrimônio cultural, não se concebendo que os bens inventariados

possam ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados sem prévia autorização

do órgão responsável pelo ato protetivo.
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Entretanto,  a  ausência  de  norma  legal  explicitando  claramente  todos  os  efeitos

jurídicos decorrentes do inventário  tem aberto  espaço para discussões jurídicas e

fragilizado  a  efetividade  protetiva  desse  instituto.  Infelizmente,  o  Poder  Judiciário

mineiro  tem  usualmente  se  pronunciado  contra  ações  impetradas  pelo  Ministério

Público  que  tenham  como base  o  instrumento  do  inventário,  sob  a  alegação  da

inexistência de base legal especifica.

Eis por que o acatamento do projeto de lei em análise é de fundamental importância

para a salvaguarda do patrimônio cultural mineiro.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 93/2011.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Elismar Prado, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.169/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Coimbra.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  e pela

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 2.169/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MGC-356, com a extensão de 2Km, contados a partir do entroncamento da

BR-120B, trevo de acesso ao Município de Ervália, até o Condomínio Maria Carolina,

e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Coimbra.

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



1717
____________________________________________________________________________

de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município de Coimbra.

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

ele 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 2.169/2011, no

1º turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 28 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.467 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.467/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a  Associação Irmandade de Nossa Senhora do Rosário,  com

sede no Município de Perdões, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.467/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do

Rosário, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Irmandade de Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Perdões.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.888 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.888/2011, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Barro Preto – Mãos de

Barro, com sede no Município de Conceição da Aparecida, foi  aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 1.888/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Barro Preto – Mãos de

Barro, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos do Barro

Preto – Mãos de Barro, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.991/2011

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.991/2011, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário do

Pontal  –  Adecop –,  com sede no Município  de  Pratápolis,  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 1.991/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Pontal – Adecop –, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação  de Desenvolvimento

Comunitário do Pontal – Adecop –, com sede no Município de Pratápolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.231/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.231/2011, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Sociocultural Gileade, com sede no

Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.231/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociocultural  Gileade,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sociocultural Gileade,

com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.397/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.397/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, com sede no

Município de Sabará, 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 2.397/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Nossa Senhora de

Fátima, com sede no Município de Sabará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.622/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.622/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame, 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,
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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 2.622/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Chame-Chame,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo Escola de Samba

Chame-Chame, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.639/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.639/2011, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública o Solar de Cultura Artística Arte Miúda, com sede no Município de

Diamantina, 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 2.639/2011

Declara de utilidade pública a entidade Solar de Cultura Artística-Arte Miúda, com

sede no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Solar de Cultura Artística-

Arte Miúda, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.675/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.675/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação Coral São José de Itamonte, com sede no

Município de Itamonte, 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 2.675/2011

Declara de utilidade pública a Associação Coral São José de Itamonte, com sede no

Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Coral  São  José  de

Itamonte, com sede no Município de Itamonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.688/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.688/2011, de autoria do Deput ado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública a Orgânica Montes Claros, com sede no Município de

Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.688/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Orgânica  Montes  Claros,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Orgânica Montes Claros,

com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MARÇO DE 2012

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofício  nº  17/2012  (encaminhando  a  Prestação  de  Contas  e  o

Relatório  de  Atividades  Anual  relativos  ao  exercício  de  2011),  do  Presidente  do

Tribunal de Contas -  2ª Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Projeto de Lei Complementar nº 25/2012 - Projetos de Lei nºs 3.036 a 3.042/2012 -

Requerimentos nºs 2.793 a 2.823/2012 - Requerimentos das Deputadas Liza Prado,

Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, da Deputada Liza Prado e do

Deputado Paulo Guedes, dos Deputados Célio  Moreira,  Délio Malheiros, Sargento

Rodrigues e outros, Sargento Rodrigues, Zé Maia e Carlin Moura - Comunicações:

Comunicações  das  Comissões  de  Meio  Ambiente,  de  Saúde,  de  Educação,  de

Direitos Humanos, de Cultura e de Política Agropecuária e dos Deputados Lafayette

de Andrada (2) e Bonifácio Mourão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Bosco, Rômulo Viegas, Glaycon Franco e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  33/2012  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Paulo

Guedes, dos Deputados Sargento Rodrigues, Zé Maia, Carlin Moura, das Deputadas

Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e dos Deputados

Célio  Moreira,  Délio  Malheiros,  Sargento  Rodrigues  e  outros;  deferimento  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adalclever Lopes -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -
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Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Délio

Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite -

João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Carlos

Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tiago Ulisses - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Juninho Araújo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 17/2012

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a

prestação de contas e o relatório de atividades dessa Corte relativos ao exercício de

2011. (- Publicado, fica o processo em poder da Mesa aguardando sua publicação em

essencialidades.)

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 COMPLEMENTAR Nº 25/2012

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam revogadas a alínea “d” do inciso I e a alínea “c” do inciso II do art. 5°

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Este projeto de lei  complementar objetiva assegurar  ao cônjuge ou

companheiro a continuidade da percepção da pensão por morte de segurado, mesmo

após a  formação de novo vínculo familiar,  considerando que muitos  beneficiários,

apesar de constituírem novos vínculos, deixam de formalizá-los para evitar a perda do

benefício.

Esta proposição não gerará aumento de despesa para o poder público, visto que o

direito à percepção de pensão surge para os dependentes assim que ocorre a morte

do segurado ou sua morte presumida.

A questão ainda é muito controvertida nos tribunais, visto que a mera constituição

de novo vínculo familiar não é causa suficiente para a extinção do benefício, devendo

este, portanto, ser rescindido após procedimento próprio que comprove a mudança

para melhor da situação econômico-financeira daquele que percebe os recursos.

Nesta perspectiva, o cônjuge viúvo faz jus ao pagamento da pensão mesmo após

contrair novo vínculo familiar, cabendo à instituição previdenciária a instauração de

procedimento para apurar  a melhoria da condição financeira para,  posteriormente,

cancelar o repasse dos recursos.

Extinto pela Constituição Federal de 1988, o Tribunal Federal de Recursos chegou

a editar a Súmula 170, que dispõe: “Não se extingue a pensão previdenciária, se do

novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de

modo a tornar dispensável o benefício”, demonstrando que o pagamento do benefício
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deveria ser extinto apenas em caso de melhora na situação financeira do cônjuge ou

companheiro beneficiário.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei complementar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.036/2012

Torna  obrigatório  que  os  veículos  usados  para  o  transporte  intermunicipal  de

passageiros  sejam  monitorados  remotamente  e  contem  com  rastreador  e

equipamento que, por meio de imagens, auxilie o motorista em sua condução.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos utilizados para a prestação de serviço público pelas empresas

sob a permissão de tráfego pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG - devem ser monitorados remotamente, conter equipamento que

permita seu rastreamento e ter conexão com o Sistema de Posicionamento Global -

GPS -,  de  forma a,  por  meio  de  imagens,  auxiliar  o  motorista  na  condução dos

veículos destinados ao transporte de passageiros em viagens intermunicipais.

Art. 2º - Os contratos de permissão para as empresas que forem contratadas pelo

Estado observarão o disposto no art. 1º.

Art.  3º  -  Em  caso  de  descumprimento  da  norma  por  parte  das  entidades  que

exploram  o  serviço  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros,  serão  aplicadas,

gradativamente, as seguintes penalidades:

I - notificação que estabeleça prazo de trinta dias para adequação à lei;

II - multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por veículo; e

III - revogação do alvará de licença para a prestação do serviço.

Parágrafo único - Serão estipuladas formas e mecanismos para que os infratores

exerçam o contraditório e a ampla defesa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no

prazo de cento e vinte dias.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.
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Antônio Carlos Arantes

Justificação: É só abrir as páginas dos jornais semanalmente para lermos sobre

rotineiras práticas de assaltos e roubos a passageiros em ônibus que fazem rotas por

vários  rincões  de  nosso  Estado.  São  frequentes  essas  ações  de  bandidos.  Em

algumas ocasiões chega-se a humilhar as pessoas que são transportadas, e não são

raros os constrangimentos de que são alvo os usuários de um serviço que não é

prestado com segurança.

O transporte coletivo em Minas Gerais deve e pode ser monitorado por rastreadores

“on-line”. É o que pretende este projeto de lei. A intenção é permitir que os órgãos de

segurança pública possam rastrear e monitorar, sempre que necessário, veículos que

podem ser  alvo  de assaltos  e  de sequestros.  Temos que empreender  ações que

combatam a criminalidade e sirvam de ferramenta aos órgãos de inteligência e de

proteção à vida do cidadão.

Esta  proposição  estabelece  que  os  veículos  permissionários  da  prestação  do

serviço  público  de  transporte  de  passageiros  em  viagens  intermunicipais  sejam

equipados com instrumentos que possibilitem seu rastreamento e tenham conexão

com  o  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -,  medida  que  deve  alcançar

também os serviços prestados sob a forma de concessão e de convênios celebrados

pelo governo do Estado com essa finalidade.

O projeto  determina,  ainda,  que o Executivo  exija,  em todas as  renovações de

contratos  e  assinaturas  de  novos  contratos  de  permissão  da  exploração  dessa

atividade, a instalação desse equipamento em todos os veículos que integram a frota

que estará à disposição do usuário do serviço público.

A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos e deve

ser exercida para a proteção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio, nos termos do art. 136 da Carta mineira.

Ao tornar obrigatória a instalação de equipamentos de rastreamento e de GPS nos

veículos, o projeto visa assegurar serviços de melhor qualidade aos cidadãos, pois é

incontestável  que  tais  instrumentos,  em  face  dos  recursos  tecnológicos  neles

empregados  podem  contribuir  significativamente  para  o  êxito  das  ações  estatais,

principalmente  quando  se  trata  de  questões  atinentes  à  segurança  pública  e  à
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proteção da vida.

Os veículos equipados com rastreadores e com GPS têm mais possibilidades de

ser localizados quando alvo de criminosos, e a prestação de socorro às vítimas de

acidentes pode ser feita com mais eficiência e precisão, com reflexos positivos na

vida dos cidadãos.

A  administração  pública,  sempre  que  possível,  deve  tomar  as  medidas  mais

vantajosas para o interesse da coletividade, especialmente as que estão em plena

sintonia com o princípio da eficiência, que requer celeridade, atualidade das técnicas

e aperfeiçoamento dos meios de ação estatal, com vistas à proteção do interesse

público e da vida do cidadão.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 109/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.037/2012

Inclui  o  acometido  da  Síndrome de  Von  Recklinghausen  (neurofibromatose)  no

grupo de pessoas com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o indivíduo com diagnóstico da Síndrome de Von Recklinghausen

(neurofibromatose) reconhecido como pessoa com deficiência em todo território do

Estado  de  Minas  Gerais,  para  fins  de  fruição  dos  direitos  assegurados  na

Constituição do Estado.

Art.  2º  -  Em  decorrência  do  disposto  nesta  lei,  ficam  garantidos  ao  indivíduo

acometido  com neurofibromatose todos os benefícios  e direitos  das pessoas com

deficiência,  inclusive  aqueles  previstos  nos  arts.  218,  parágrafo  único,  e  224  da

Constituição do Estado.

Art. 3º - Todos os benefícios sociais oferecidos a portadores de outras deficiências

serão usufruídos por esse segmento.

Art.  4º - O Poder Executivo promoverá estudos junto a Secretaria de Estado de

Saúde, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Secretaria de Estado do

Trabalho  e  Emprego  visando  cadastrar  os  portadores  de  neuro  fibromatose,  e

conhecer sua atual situação, bem como o possível acompanhamento clínico, social e
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laborativo, proporcionando mecanismos de amparo e proteção humana.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Este projeto objetiva a equiparação do indivíduo com diagnóstico da

Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) à pessoa com deficiência em

todo território do Estado. A importância desta iniciativa decorre da falta de previsão

desse enquadramento, o que, por conseguinte, limita o acesso dos acometidos com

essa síndrome a serviços públicos de saúde, educação e lazer.

Esta  proposição  visa  proporcionar  aos  indivíduos  diagnosticados  com  a

neurofibromatose  e  a  seus  familiares  o  direito  à  atenção  integral  à  saúde  e  à

educação, com tratamento multidisciplinar e apoio psicológico adequados, conforme

dispõem os arts. 218 e 224 da Constituição do Estado.

A neurofibromatose é uma síndrome multissistêmica degenerativa, sem perspectiva

de cura ou tratamento. Em muitos casos a solução é cirúrgica, sendo que em outros,

nem  isso  é  possível.  O  portador  dessa  síndrome  tem  que  conviver  com  dores

crônicas ou desfiguramento de partes do seu corpo, o que causa grande sofrimento

ao indivíduo e a seus familiares.

Assim,  além de sofrerem com a falta  de expectativas de melhora,  lidam com a

insuficiência  de  médicos  e  outros  profissionais  de  saúde  especialistas,  tanto  nas

redes públicas quanto nas particulares; e, o pior, enfrentam preconceitos diversos.

São  dramas  vividos  por  cidadãos  mineiros  os  quais  não  podemos  deixar  de

amparar  e  dar  dignidade.  O  portador  desta  síndrome  tem  dificuldade  de  manter

contato social, de se comunicar com outros e de realizar tarefas cotidianas. Os pais e

familiares  dessas  pessoas vêm nos  últimos  anos,  organizando-se  em defesa dos

direitos dos portadores dessa anomalia.

Nossa intenção é chamar à atenção das autoridades para o problema. Conhecemos

pessoas que estão nesta condição e que são perfeitamente capazes; porém, não são

aproveitadas pelo mercado de trabalho pelo fato de terem esta patologia.

Proposição neste viés foi apresentada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro

pelo Deputado Bebeto, que teve a sensibilidade de propor a discussão dessa matéria
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aos poderes públicos e à sociedade em geral.

Sentimo-nos com o mesmo desafio de buscar aliados nesta Casa Legislativa, de

iniciar um discussão tal importante em prol de nossos irmãos que precisam de uma

atenção bastante especial e diferenciada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.038/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos Hortifrutigranjeiros,  com sede no

Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Hortifrutigranjeiros,

com sede no Município de São João Batista do Glória.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Hortifrutigranjeiros consiste

em organizar e promover melhoria técnica, profissional,  cultural e educacional, por

meio  de  atividades  sociais,  culturais  e  esportivas,  entre  outras,  e  promover

campanhas, cursos, palestras e mutirões de ajuda mútua. Além disso, busca melhorar

as  condições  de  vida  das  famílias,  zelar  para  que  os  associados  trabalhem  em

segurança e defender o meio ambiente.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.039/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bom Retiro - Acobe -,

com sede no Município de Piracema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Bom
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Retiro - Acobe -, com sede no Município de Piracema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bom Retiro - Acobe -, com sede no Município de Piracema. Em pleno

funcionamento desde sua fundação, a Associação é uma sociedade civil,  sem fins

lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem  como finalidade promover  especialmente  o  desenvolvimento  da

qualidade  de  vida  dos  moradores  da  comunidade  do  Bom  Retiro  através  de

atividades nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e assistência social, entre

outras.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.040/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec

-, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Duarte Bechir

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  como  de  utilidade  pública  a

Associação Beneficente Cristã -  Asbec -,  com sede no Município de Campo Belo,

sociedade civil sem fins lucrativos e com duração indeterminada que está em pleno
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funcionamento desde a sua fundação.

A entidade tem  como finalidade promover  especialmente  o  desenvolvimento  da

qualidade de vida dos associados por meio de atividades culturais e de lazer e de

formação profissional, entre outras.

Pretende-se,  com  este  projeto  de  lei,  assegurar  à  entidade  a  ampliação  do

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Por essas razões, solicito aos meus nobres pares 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 3.041/2012

Fica assegurado às farmácias e às drogarias o direito de manter ao alcance dos

usuários medicamentos isentos de prescrição médica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado às farmácias e às drogarias do Estado de Minas Gerais o

direito de organizar em área de circulação comum, expostos em autosserviço e ao

alcance direto do consumidor, todos os medicamentos isentos de prescrição médica,

tais como: analgésicos, antitérmicos, complementos vitamínicos e antiácidos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  Os produtos farmacêuticos isentos de prescrição médica, tais como

analgésicos,  antitérmicos,  complementos  vitamínicos  e  antiácidos,  devem  ser

expostos em sistemas de autosserviço, ficando ao alcance direto do consumidor, nas

farmácias  e  nas  drogarias  de  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  visto  que  são

considerados produtos de venda livre.

A facilidade de exposição desses medicamentos permitirá ao consumidor comparar

preços, ler as instruções impressas nas embalagens, pegar o produto e levá-lo ao

caixa de forma ágil, sem a interferência de balconista. Caso o consumidor queira mais

informações a respeito do medicamento, poderá pedi-las ao farmacêutico de plantão.
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Visto  que  essa  prática  é  utilizada  no  mundo  inteiro,  sem  que,  com  isso,  seja

considerada incentivo à automedicação, estou apresentando este projeto de lei, na

certeza de sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.042/2012

Institui o livro de reclamações do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Todo fornecedor, conforme definido no art. 3º da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990,  que  comercializa  bens  ou  presta  serviços  no  Estado,  deverá

manter em seu estabelecimento o livro de reclamações do consumidor, de natureza

física.

§ 1º - Na capa do livro referido no “caput” deste artigo deverá estar escrito: “Livro de

Reclamações do Consumidor”,  bem como o seu correspondente na língua inglesa

“complaints book”, de forma ostensiva e legível.

§ 2º - Os fornecedores que, além do estabelecimento aberto ao público, utilizem

meios virtuais para a venda de bens ou prestação de serviços ou mantenham portal

na  internet,  deverão  adicionalmente  implementar  um  livro  de  reclamações  de

natureza virtual.

§ 3º - O livro de reclamações virtual deverá estar disponível no mesmo meio virtual

adotado.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

a) reclamação: a manifestação dirigida por quem consome um bem ou serviço, à

pessoa  física  ou  jurídica  que  o  comercializa  ou  presta,  por  consumidor  que  o

considera insatisfatório;

b) empresa titular da atividade reclamada: toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada, titular de atividades ou estabelecimentos que comercializem bens ou prestem

serviços no Estado.
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CAPÍTULO II

DA OBRIGAÇÃO DE POSSUIR O LIVRO DE RECLAMAÇÕES E DE DAR

PUBLICIDADE A SUA EXISTÊNCIA

Art. 3º - O livro de reclamações físico referido no art. 1º, “caput”, deverá ser mantido

à disposição dos consumidores, em local de fácil visualização e acesso.

Parágrafo único - O livro de reclamações virtual deverá estar inserido em local de

fácil visualização e acesso no portal do fornecedor.

Art. 4º - O estabelecimento deverá ostentar de forma permanente e perfeitamente

legível  e  visível,  um  cartaz  no  qual  se  anuncie  a  existência  do  referido  livro  à

disposição de quem o solicite, de natureza física ou virtual, se for o caso.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DA RECLAMAÇÃO

Art. 5º - A reclamação no livro de reclamações de natureza física será registrada

pelo consumidor em três vias.

§ 1º - O responsável pelo estabelecimento entregará ao consumidor duas vias da

reclamação.

§ 2º  -  O consumidor  reclamante poderá enviar  uma via ao órgão de defesa do

consumidor de sua localidade.

§ 3º - Nas localidades em que não haja órgão de defesa do consumidor, poderá o

consumidor enviar uma via da reclamação para a Promotoria de Justiça atribuída à

defesa do consumidor.

§ 4º - Uma via da reclamação ficará no livro, não podendo dele ser retirado, sob

pena de caracterizar infração administrativa a ser sancionada nos termos do arts. 56

a 60, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  6º  -  Se  o  livro  de  reclamações  é  de  natureza  virtual,  permitir-se-á  que  o

consumidor  imprima  uma  cópia  de  sua  reclamação,  além  de  requerer  que  seja

remetida a mesma cópia para o seu endereço de correio eletrônico,  no prazo de

quarenta e oito horas.

Art. 7º - A reclamação deverá ser registrada de forma legível, clara e concisa, com

caneta  esferográfica,  se  for  de  natureza  física,  para  evitar  que  se  apague,

preenchendo-se todas as informações exigidas pelo formulário.
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§ 1º - Para registro da reclamação, o consumidor poderá consultar o Código de

Defesa  do  Consumidor,  disponível  no  estabelecimento,  conforme  Lei  Federal  nº

12.291, de 20 de julho de 2010.

§  2º  -  Compete  ao  consumidor  guardar  toda  a  eventual  documentação  que

comprove o objeto da reclamação, tais como faturas, contratos, fotografias, materiais

publicitários, entre outros, bem como a via da reclamação que lhe pertence.

§ 3º - Se houver alguma testemunha no momento da ocorrência do fato que gerou a

reclamação, poderá o consumidor obter os dados de contato da mesma, caso seja

necessário contatá-la para um futuro testemunho em processo administrativo.

§ 4º - O registro da reclamação não impedirá que o consumidor utilize outros meios

de proteção ao seu direito.

CAPÍTULO IV

DA RECUSA DO RESPONSÁVEL DO ESTABELECIMENTO EM DISPONIBILIZAR O

LIVRO DE RECLAMAÇÕES

Art. 8º - Caso haja a recusa pelo responsável em fornecer o livro para a reclamação

ou  haja  obstáculos  de  acesso  a  ele,  o  consumidor  poderá  informar  tal  fato  à

autoridade  administrativa  competente,  pessoalmente  no  órgão  de  defesa  do

consumidor de sua localidade, ou por meio do número gratuito de telefone de acesso

Procon-MG, indicado no art. 13 desta lei.

CAPÍTULO V

DA PUBLICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES NOS CADASTROS ATUALIZADOS

PREVISTOS NO ART. 44, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Art.  9º  -  As reclamações fundamentadas registradas no livro de reclamações do

consumidor, se consideradas procedentes pelo órgão de defesa do consumidor, por

decisão definitiva, poderão integrar o cadastro referido no art. 44, da Lei nº 8.078, de

11 de setembro de 1990.

Parágrafo único - O cadastro de fornecedores referido no “caput” será divulgado

nos termos do arts. 57 a 62, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de1997.

CAPÍTULO VI

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 10 - Verificando a ausência do livro de reclamações no estabelecimento ou no
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portal da internet, se for o caso, o agente fiscal de órgão de defesa do consumidor,

regularmente em serviço, procederá, de imediato, à lavratura do auto de infração.

Parágrafo único - Ocorrendo o furto ou o roubo do livro físico, deverá o fornecedor

lavrar o boletim de ocorrência em até setenta e duas horas após o fato.

CAPÍTULO VII

DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 - A infração às normas previstas nesta lei constituirá violação às normas de

proteção do consumidor, ficando o infrator sujeito às sanções previstas no arts. 56 a

60 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CAPÍTULO VIII

DO ACESSO DOS CONSUMIDORES AO PROCON/MG POR TELEFONE

Art. 12 - Nos termos da Lei nº 11.823, de 6 de junho de 1995, regulamentada pelo

Decreto nº 44.925, de 20 de outubro de 2008, ficam os fornecedores referidos no

“caput” do art. 1º desta lei, obrigados a manter, em seu estabelecimento, de forma

visível, número de telefone gratuito de acesso ao Procon-MG.

Parágrafo  único  -  O  número  de  telefone  previsto  no  “caput”  deverá  constar  no

cartaz a que se refere o art. 4º da presente lei.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - O fornecedor deverá conservar o livro de reclamações, físico ou virtual, em

seu poder, para eventual apresentação à autoridade de defesa do consumidor, por no

mínimo dois anos.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2012.

Célio Moreira

Justificação: O livro de reclamações ou “complaints book” é um livro de que prevê a

disponibilização obrigatória nos estabelecimentos em que haja fornecimento de bens

ou serviços ao consumidor.

Ele  permite  que,  imediatamente  após  ser  atendido  em  dado  estabelecimento

comercial, caso algo não corra bem na compra de um produto ou na prestação de um

serviço,  o  consumidor  solicite  o  livro  de  reclamações  e  nele  apresente  o  seu
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descontentamento. Assim, o consumidor o fará no momento e no local da ocorrência.

Nesse  sentido,  ele  permite  o  maior  acesso  do  consumidor  ao  seu  direito  de

reclamação por uma falha no fornecimento de produtos ou serviços.

Atualmente, no Brasil, muitos consumidores deixam de registrar suas reclamações,

havendo irregularidades ou faltas pelos fornecedores. Isso gera uma falsa sensação

de  regularidade  em estabelecimentos  onde  os  problemas  com  consumidores  são

frequentes. A proposta de criação do Livro visa justamente a suprir essa lacuna.

Ademais,  é  importante  destacar  que  o  livro  pode  ser  de  grande  valia  para  o

consumidor,  uma  vez  que  uma  simples  consulta  no  próprio  estabelecimento,

previamente ao fechamento do negócio, poderá indicar se o fornecedor é reincidente

na prática de atos lesivos às relações de consumo. Dessa forma, grandes transtornos

poderão ser evitados e ainda se concretizará o direito de informação do consumidor,

princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor.

A adoção  do  referido  livro,  outrossim,  induzirá  que  o  fornecedor  se  cerque  de

cuidados para evitar que o consumidor registre uma reclamação, uma vez que tal fato

poderá inibir ou prejudicar futuros negócios.

Os próprios fornecedores poderão utilizar-se do livro de reclamações, visando a

corrigir ou prevenir eventuais falhas e aumentar o grau de satisfação de seus clientes.

Todo  esse  processo  resultará  em  uma  melhoria  dos  fornecimentos  dos  bens  e

serviços ao consumidor.

Considerando  que  compete  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  sua

Constituição,  legislar  concorrentemente  com  a  União  sobre  consumo  e

responsabilidade por dano ao consumidor (art. 10, XIV, alíneas “e” e “h”), conto com o

apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 2.793/2012, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a criação de cursos

técnicos de Mineralogia, Lapidação e Gemologia no Centro de Educação Profissional
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de Teófilo Otoni.

Nº 2.794/2012, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Uemg pedido  de  providências  para  a  criação  de  cursos  técnicos  de  Mineralogia,

Lapidação e Gemologia no Centro de Educação Profissional de Teófilo Otoni.

Nº 2.795/2012, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a criação de cursos técnicos de

Mineralogia, Lapidação e Gemologia no Centro de Educação Profissional de Teófilo

Otoni. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.796/2012, do Deputado Rômulo Viegas, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, de Juiz de Fora, pelos

importantes serviços prestados durante o processo de pacificação dos Complexos da

Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no período de outubro de 2011 a fevereiro de

2012. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.797/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  para  que  sejam  informados  os  nomes  dos

Conselheiros  das  empresas  públicas  do  Estado,  entre  elas  Copasa-MG,  Cemig,

Codemig, Cohab-MG, Gasmig e Copanor, e os valores por eles recebidos.

Nº  2.798/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG as notas taquigráficas

da 11ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre as

apurações  relativas  à  conduta  de  policiais  militares  durante  a  tentativa  de

desocupação na comunidade Zilah Sposito - Helena Greco, em 21/10/2011.

Nº  2.799/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da 15ª Região da PMMG, em Teófilo Otôni,  pedido de

informações sobre as portarias e inquéritos abertos a pedido do Ten.-Cel. PM Marcos

Barbosa da Fonseca quanto ao envolvimento de militares do 19º Batalhão de Polícia

Militar em crimes de corrupção e homicídios, desde 2009. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº  2.800/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar e

ao Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador de Justiça com atuação no Tribunal
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de Justiça  Militar,  pedido  de  providências  com vistas  à apuração de denúncia  de

prática  criminosa  envolvendo as  assinaturas  do  Maj.  PM Luiz  Carlos  Miranda de

Menezes e do Ten.-Cel. PM Marcos Barbosa da Fonseca.

Nº  2.801/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Sr. Epaminondas Fulgêncio, Procurador com atuação no Tribunal

de Justiça Militar, as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa Comissão e

pedido  de  providências  quanto  à  conduta  do  Ten.-Cel.  PM  Marcos  Barbosa  da

Fonseca à frente do Batalhão de Polícia Militar de Teófilo Otôni.

Nº  2.802/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 11ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para averiguar o

corte  dos  benefícios  do  programa  Bolsa-Família  recebidos  pelos  moradores  das

ocupações Irmã Doroty, Camilo Torres, Zilah Sposito-Helena Greco e Dandara, bem

como pedido de providências para adotar medidas contra essa possível irregularidade

e  violação  de  direitos  fundamentais,  conforme denunciado por  moradores  dessas

comunidades.

Nº  2.803/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Cao-Educação,  à  Secretaria  de  Educação  e  à  Secretaria  de

Educação de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

dessa Comissão e pedido de providências para averiguar denúncias da negativa de

matrícula  de  crianças  das  ocupações  Irmã  Doroty,  Camilo  Torres,  Zilah  Sposito-

Helena  Greco  e  Dandara  em  escolas  públicas  das  regiões  em  que  essas

comunidades se localizam.

Nº  2.804/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Juízo  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  Municipal  as  notas

taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa Comissão bem como pedido de

providências para que considere o direito fundamental à moradia no âmbito da Ação

de Reintegração de Posse nº 0315452-48.2012.8.13.0024.

Nº  2.805/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome as notas

taquigráficas  da  11ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de
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providências  para  averiguar  o  corte  dos  benefícios  do  programa  Bolsa-Família

recebidos pelos moradores das ocupações Irmã Doroty, Camilo Torres, Zilah Sposito-

Helena Greco e Dandara e para adotar medidas contra essa possível irregularidade e

violação  de  direitos  fundamentais,  conforme  denunciado  por  moradores  dessas

comunidades.

Nº  2.806/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao CAO-Saúde as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

dessa Comissão e pedido de providências em relação à negativa de atendimento às

famílias da comunidade Zilah Sposito-Helena Greco no Posto de Saúde 1, do Cras

Zilah Sposito, conforme denunciado por moradores dessa comunidade.

Nº  2.807/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso à Desembargadora Sandra Fonseca, da 6ª

Vara  Cível  de Belo  Horizonte,  pela  suspensão dos mandados  de reintegração de

posse relativos à comunidade Zilah Sposito-Helena Greco.

Nº  2.808/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para solucionar

os casos de Agentes Penitenciários que ficaram paraplégicos em função de acidente

em serviço, como é o caso de Wandreu Schwenck, baleado por um preso.

Nº 2.809/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao IEF e à Copasa-MG pedido de providências para o efetivo cumprimento da Lei nº

16.197,  de  2006,  que cria  a  Área de Proteção Ambiental  de  Vargem  das Flores,

articulando-se, para tanto, com outros órgãos estaduais e municipais, especialmente

as Prefeituras Municipais de Betim e Contagem, e criando-se grupo de trabalho, para

cujas reuniões seria convidada essa Comissão, com representantes dos seguintes

órgãos e entidades: IEF, Copasa-MG, Prefeituras Municipais de Betim e Contagem,

Ministério Público, Polícia Militar, Associação dos Moradores do Entorno da Várzea

das Flores, Associação de Proprietários de Áreas da Várzea das Flores, Secretaria de

Turismo, Ouvidoria Ambiental, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte e Conselho Empresarial de Política Urbana da ACMinas.

Nº 2.810/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  edição  de  decreto
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regulamentando a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores.

Nº 2.811/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  1º-Sgt.  PM  Sidinei  Rogério  Cardoso,  lotado  na  2ª

Companhia do Batalhão Rotam, e ao 1º-Sgt. PM Robson Marinho da Silva, lotado no

Centro  Integrado  de  Comunicações  Operacionais,  pelos  29  e  26  anos,

respectivamente, de serviços prestados à PMMG.

Nº  2.812/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detel-MG pedido de providências para a universalização do sinal de

telefonia celular em áreas rurais e Distritos.

Nº  2.813/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

convocação  dos  candidatos  excedentes  aprovados  na  terceira  fase  do  processo

seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação para Oficiais.

Nº  2.814/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação de

delegacia especializada de segurança rural.

Nº  2.815/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Secretaria de Defesa Social pedido

de  providências  para  a  prevenção  e  o  combate  ao  roubo  e  furto  de  café  e

equipamentos de secagem.

Nº  2.816/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público, à Secretaria de Defesa Social e às Polícias Civil e

Militar pedido de providências para a apuração de denúncia de que agricultores, em

especial  no Município de Abaeté,  estejam sendo obrigados a fazer pagamentos a

criminosos para que suas propriedades não sejam assaltadas.

Nº  2.817/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  e  ao  IMA pedido  de  providências  para  a

apuração de denúncia de que estaria ocorrendo a compra de Guias de Transporte de

Animais e notas fiscais por parte de criminosos, de forma a acobertar o transporte e a

venda de gado furtado ou roubado.

Nº  2.818/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação de

força-tarefa,  com  a  participação  das  Polícias  Civil  e  Militar,  da  Secretaria  de

Agricultura, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e

do Tribunal de Justiça, para coibir os roubos em propriedades rurais.

Nº 2.819/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para  a  adoção  das

medidas que menciona com vistas a melhorar as condições de segurança na Escola

Municipal Maria Silva Lucas - Caic Laguna.

Nº 2.820/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  o  credenciamento  do  Centro

Universitário do Planalto de Araxá no Sistema Único de Saúde como prestador de

serviço de fisioterapia.

Nº 2.821/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  providências  para  verificar  a

possibilidade  de  autuação  ou  substituição  da  empresa  prestadora  de  serviço  de

segurança nas escolas municipais ou, caso não seja possível, para solicitar a essa

empresa melhoria na qualidade do serviço prestado.

Nº  2.822/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério da Pesca cópia da correspondência do Sr. Gilson Vieira

de Freitas na qual denuncia o recebimento, por pessoas estranhas à atividade, do

seguro pago ao pescador profissional e pedido de providências para a apuração da

referida denúncia.

Nº 2.823/2012,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Consulado-Geral  da  República  da  Argentina  em  Belo  Horizonte  pedido  de

providências para intervenção junto às autoridades desse país com vistas a garantir

maior agilidade nos procedimentos aduaneiros dos portos argentinos, sobretudo no

que diz respeito a máquinas e equipamentos agrícolas.

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos  das Deputadas Liza Prado,

Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, da Deputada Liza Prado e do

Deputado Paulo Guedes, dos Deputados Célio  Moreira,  Délio Malheiros, Sargento

Rodrigues e outros, Sargento Rodrigues, Zé Maia e Carlin Moura.
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Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente, de Saúde, de Educação, de Direitos Humanos, de Cultura e de Política

Agropecuária e dos Deputados Lafayette de Andrada (2) e Bonifácio Mourão.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa desta Assembleia

Legislativa, caros Deputados, Sras. Deputadas e telespectadores da TV Assembleia

que nos honram acompanhando a transmissão desta reunião, há dois assuntos que

julgamos de grande importância. Antes, porém, quero abordar uma matéria publicada

no jornal  “O Tempo” do último dia 27, que diz respeito à alimentação,  à merenda

escolar de modo especial,  fazendo a tratativa aos profissionais da educação,  aos

professores e também às serviçais. O jornal “O Tempo” diz que houve uma proibição,

por meio de uma determinação da Secretaria de Educação, suspendendo, proibindo

nossos professores e serviçais de alimentar-se nas escolas e utilizar-se da merenda

escolar.

Na  realidade,  sabemos  que  isso  não  procede,  porque  a  questão  que  rege  a

distribuição do recurso e a sua aplicação é determinada por lei federal. Portanto, não

tem nada a ver com questão da Secretaria de Educação.

Caros  Deputados  Doutor  Viana  e  Rômulo  Viegas,  a  matéria  veiculada  pelo  “O

Tempo”  de  27/3/2012  afirma  a  proibição  de  fornecimento  de  merenda  aos

profissionais  da  educação.  Segundo  o  jornal,  a  orientação  é  da  Secretaria  de

Educação de Minas. Isso não está correto, pois a orientação é do próprio Ministério

da Educação, responsável pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,

que, por consequência, é responsável  pelo repasse dos referidos recursos para a

alimentação escolar. Repito: trata-se de uma lei federal; portanto, cabe à Secretaria

de Educação seguir a orientação do MEC instruindo Superintendentes e Diretoras.

O artigo do “O Tempo” diz que, segundo a Secretária de Educação, a regra sempre

existiu,  mas  não  era  fiscalizada.  A assessoria  de  comunicação  da  Secretaria  de

Educação  afirmou  ao  jornalista  que  um  ofício  foi  encaminhado  às  Diretorias  e

Superintendências de ensino de Minas Gerais com orientações sobre o Programa
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Nacional de Alimentação Escolar, bem como outras orientações.

Caros  Deputados,  tenho  aqui  parte  da  lei  que determina  a  forma da  aplicação

desses recursos em relação à merenda escolar. Trata-se da Lei Federal nº 11.947, de

2009. Essa lei foi promulgada pelo Presidente da República, que na ocasião era o

saudoso José Alencar, na gestão do Ministro Fernando Haddad.

Diz a lei: “Art. 1º - 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 - São diretrizes da alimentação escolar: I - o emprego

da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados,

seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis,

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do

rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,

inclusive  dos  que  necessitam  de  atenção  específica;  III  -  a  universalidade  do

atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; VI -  o

direito à alimentação escolar, visando a garantir a segurança alimentar e nutricional

dos alunos,  com acesso de forma igualitária,  respeitando as diferenças biológicas

entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica

e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. Art. 3º - A alimentação escolar

é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida

e incentivada com vistas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei”.

Portanto,  caros  Deputados  e  Deputadas,  entendemos  que  muitos  de  nossos

profissionais abnegados da educação trabalham dois turnos, saem de uma escola e

vão para outra, sem tempo de ir a sua casa almoçar ou jantar. Eles merecem, sim,

receber  suporte  na  escola  em  relação  à  alimentação.  Para  que  isso  ocorra,  é

necessário que o MEC, o governo federal faça uma alteração nessa lei, faça constar

a alimentação aos servidores da educação que atuam dentro das escolas, de forma

que sejam inseridos na Lei nº 11.947. Conclamo todos os colegas Deputados dos

diversos partidos que compõem a Assembleia Legislativa e os Deputados Federais

atuantes em Brasília a solicitar ao Congresso Nacional e à Presidente da República

uma  alteração  nessa  lei,  fazendo  justiça  aos  servidores  da  educação,  para  que

tenham direito à alimentação de qualidade nas escolas.
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A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Deputado  Bosco,  Presidente  da

Comissão de Educação, realmente é apropriado que esse tema seja colocado em

debate. Ontem conversamos sobre essa situação. Fui Diretora de escola estadual de

ensino médio por cinco anos e meio e professora por 25 anos. Nunca foi proibido a

um professor receber a merenda escolar. E, se isso ocorresse, como Diretora não

seguiria essa regra, porque é um desrespeito ao trabalhador que está lá e não tem

auxílio à alimentação. Esse direito é de todos, não apenas dos alunos. A legislação

federal estabelece um “per capita” por aluno em relação à merenda escolar e não

proíbe o professor de recebê-la.

Não sou contra o governo federal ampliar, pois quero somar. Mas, enquanto isso

não acontece, o governo do Estado não pode impedir que os professores da rede

estadual,  os  Diretores,  inclusive  os  serviçais  que  fazem  a  merenda  possam  ter

acesso à merenda escolar. Isso é uma incoerência, é um absurdo. Não interessa se a

questão é do âmbito federal, o importante é que podemos reivindicar. Não sou contra

isso, mas, enquanto não acontece, fiz essa norma para que as redes municipais e as

prefeituras banquem o resto da merenda.  Por exemplo,  lá  em Betim e em outras

cidades,  os  professores  não  ficam,  nem  podem,  sem  a  merenda.  Lembro  que,

quando eu era Diretora - e gostaria de ressaltar  que não estou fazendo papel de

disputa partidária, apenas é uma questão de coerência, de bom senso -, tínhamos um

convênio  com a Fiat.  Deputado José Henrique,  na  oportunidade,  havia  um curso

profissionalizante,  e  dois  professores  eram dessa empresa,  da qual  saíram como

altos  funcionários.  Eles  não precisavam receber  merenda na escola,  não era  por

questão  financeira,  mas  não  tinham  tempo,  então  iam  direto  do  trabalho  para  a

escola,  por  isso todos eles merendavam lá.  Portanto,  queremos reivindicar  que o

governo federal contribua, mas que o governo do Estado não admita essa situação

até que se resolva. É só isso, Deputado. Obrigada.

O  Deputado  Bosco*  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  agradeço  o  aparte  e  a

compreensão, pois ainda tenho outras matérias para abordar aqui. Concedo aparte

ao nobre Deputado Rogério Correia, a quem solicito seja rápido porque ainda tenho

outras matérias para tratar desta tribuna.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) – Pois não, Deputado Bosco. Serei rápido
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mesmo.

Li  a  nota  da  Secretaria  de  Educação  e  considero  que  ela  faz  uma  análise

equivocada do procedimento. Não há proibição ao professor, pois ele também tem

acesso à alimentação escolar. É claro que a lei estabelece alimentação escolar para

os alunos, mas nunca houve proibição na legislação. Ela trata dos alunos, mas não

proíbe  o  professor.  Essa  visão  que  alguém  dentro  da  Secretaria  Estadual  de

Educação teve é nova, diria até que é uma interpretação desumana da lei.

Na verdade, a escola faz essa merenda escolar, mas sobra muito. Às vezes essa

comida é jogada fora ou aproveitada em outras questões. Quer dizer, não há que se

ter esse tipo de interpretação. Sugiro a V. Exa., como Presidente da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia, que possa solicitar à Secretaria que tenha uma outra

visão sobre isso e, ainda, que verifique se foi um problema de uma secretaria ou de

uma superintendência, a fim de não ter uma interpretação que seja tão desumana

com os professores, acerca de uma alimentação escolar que será posteriormente até

jogada fora.  Pessoas  que foram professores no  Estado durante muito tempo nas

redes  municipais  sabem  que  é  evidente  que  podem  servir  essa  alimentação  na

escola. Portanto essa é uma interpretação muito rigorosa da lei,  e acho que nem

precisa ser alterada do ponto de vista federal. É preciso ter uma visão mais humana

dentro  da  Secretaria  Estadual  de  Educação.  Provavelmente  tiveram  uma  visão

burocrática e técnica muito ruim. Minha sugestão é que isso seja revisto e que a

Secretaria não mais dê esse tipo de orientação.

O Deputado Bosco* – Obrigado, Deputado Rogério Correia. Gostaria de dizer a V.

Exa. e aos demais colegas Deputados que a Secretaria de Estado não mais está

seguindo a orientação do próprio MEC, que exige da Secretaria o cumprimento dessa

lei.  É  claro  que  sabemos  que  a  questão  da  alimentação  dos  profissionais  da

educação é realmente necessária. Temos certeza absoluta de que a nossa Secretária

e o governo do Estado são sensíveis. Independentemente da lei, essa alimentação

continuará  sendo servida  aos profissionais  da  educação.  No entanto  cabe a  nós,

legisladores, lideranças políticas, solicitar ao Congresso Nacional, por intermédio dos

nossos  companheiros  partidários,  que  proponham  uma  alteração,  uma

implementação  nessa  Lei  nº  11.947,  para  assim  assegurarmos  esse  direito  aos
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profissionais da educação.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Bosco, gostaria de cumprimentá-lo

por levantar esse debate e também de lhe dizer o seguinte: no meu entendimento,

essa lei não pode ter uma interpretação restritiva, porque, na verdade, o professor já

ganha  tão  pouco,  tem  tanta  dificuldade...  Creio  que  nós,  tanto  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia quanto os demais Deputados, possamos fazer um

documento para falar da interpretação da norma que está sendo utilizada.

Depois também poderemos mandar um documento tanto para o MEC quanto para a

bancada de Deputados porque, na verdade, professoras e professores não podem

ficar prejudicados. Eles já têm muita dificuldade. Sobra comida e, ainda por cima,

merenda. Muitos têm dificuldade de se deslocar até sua casa e precisam ir de uma

escola a outra. Parece uma coisa um pouco medíocre. É preciso que os professores

também se alimentem bem.

Deputado Bosco, não fique ansioso, estou terminando. O Presidente está tranquilo,

está calmo. Estou encerrando.

Só  queria  pedir,  Deputado  Bosco,  que  o  senhor,  pela  comissão,  mande  um

documento  para  tomada  de  posição  deste  Parlamento.  Somos  contrários  a  essa

posição e exigimos que o MEC e a bancada revejam a legislação. Precisamos discutir

também  a  questão  do  MEC.  Defendemos  a  dignidade  da  pessoa  humana,

defendemos que todos vivam e comam bem. Existe tanta dificuldade na educação, no

País todo ela não é valorizada como deveria.

Gostaria de parabenizá-lo por estimular esse debate. Espero podermos apresentar

a nossa proposta para questionar a lei federal e a interpretação do Estado e para

defendermos sempre as professoras, os professores e nossos alunos.

O Deputado Bosco* – Agradeço à Deputada Liza Prado. Quero dizer,  Deputada,

que não estou ansioso, é porque não tenho mais tempo. Estou tentando sinalizar ao

Presidente a fim de que ele me conceda mais 1 minuto, porque preciso trazer uma

notícia ainda, relacionada à educação.

Como houve  uma  mudança  no  sistema  remuneratório  aprovada  por  nós  nesta

Casa, no ano passado, mudou-se também, Sr. Presidente – só um minuto –, a regra

da remuneração dos Diretores das escolas estaduais de Minas Gerais. Anteriormente
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nossos Diretores eram remunerados de acordo com o número de turnos de cada

escola.  No novo sistema,  os Diretores,  caro Deputado Lafayette de Andrada,  são

remunerados de acordo com o número de alunos matriculados em suas escolas. Mais

de 500 Diretores de escolas menores tiveram alteração para menos em seus salários.

Como  o  governo  Anastasia  e  a  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola  assumiram  o

compromisso  de  que,  com  essa  mudança  remuneratória  da  educação  em  Minas

Gerais, ninguém, nenhum profissional ficaria no prejuízo, o governo está revendo a

questão dos Diretores. Será publicado um decreto no próximo sábado, em que será

feita  a  recomposição do salário  dos  Diretores  de  mais  de  500  escolas  de  forma

retroativa. No quinto dia útil do mês que vem, todos os Diretores das escolas com

menor número de alunos terão seus salários ajustados e com a devida recomposição

retroativa a janeiro.

É isso o que gostaria, Sr. Presidente, de informar a todos os Diretores das escolas

estaduais de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  teríamos  mais  matérias,  mas,  em  virtude  do  tempo,  nós  as

apresentaremos na próxima reunião.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

hoje  venho  ao  Plenário  desta  Casa  para  fazer  algumas  reflexões  importantes.

Passamos o ano de 2011 fazendo várias reuniões para discutir a tão sonhada reforma

política. Participamos de seminários, debates, fomos a Brasília, e, lamentavelmente,

não  ocorreu  até  hoje  absolutamente  nada.  Isso  é  um  prejuízo  extremamente

significativo  para  o  segmento  político.  Continuaremos  novamente  no  processo de

eleições a cada dois anos, o que gera um gasto enorme para o Brasil - o dinheiro

poderia estar  sendo aplicado na educação,  na  saúde -,  o  que faz com que nós,

políticos, continuemos nessa retórica cansativa de falar que é preciso dinheiro para

esses setores que acabo de citar.

Mas, Sr. Presidente, a reforma não saiu. Isso é um prejuízo, principalmente para os

gestores  públicos municipais.  Quando se inicia  um mandato  com um governo de

Estado e com um governo Federal e, depois, ocorre uma mudança no mandato de
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Prefeito,  não  há  continuidade  de  trabalho,  pois  os  programas  são  interrompidos.

Portanto vale a pena essa reflexão. No meu entendimento, deveríamos fazer eleições

casadas a cada cinco anos, o que evitaria gastos desnecessários, como ocorre hoje

no nosso Brasil. Vai um alerta aqui a todos os gestores municipais.

A segunda reflexão é que, com a aprovação da Emenda nº 29, foram hipotecadas

mais  despesas  para  os  Estados  e  Municípios.  O  governo  federal,  como sempre,

preferiu manter a variação do PIB. Ora, já temos informações de que o PIB do ano

passado foi um “pibinho”. Então, que recursos teremos para a área da saúde? Serão

mais problemas para os nossos Prefeitos, de modo que Estados e Municípios serão

deixados à deriva na área da saúde.

Muito bem, Srs. Deputados, Deputada Rosângela Reis, Deputado Duarte Bechir,

nosso Líder, Deputado Lafayette de Andrada, por meio de requerimento, formulei ao

Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  pedido  para  a  criação  de  uma

comissão especial de pessoas notáveis para discutir e apresentar as propostas de

Minas  Gerais  para  a  elaboração  de  um  novo  pacto  federativo,  as  quais  seriam

posteriormente enviadas para o grupo de notáveis do Senado criado pelo Presidente

José Sarney justamente para discutir essa proposição. Por outro lado, quero alertar,

mais  uma vez,  os  Prefeitos  mineiros  e  brasileiros,  caro  Deputado Luiz  Henrique,

sobre a preocupação que vem a seguir.

O  jornal  “Hoje  em  Dia”  fez  uma matéria  muito  relevante,  dizendo  que  há  uma

diferença  enorme  nos  repasses  de  verbas  federais  para  os  Estados  cujos

Governadores apoiam o governo federal,  do  PT.  Dados fornecidos pelo  Portal  da

Transparência apontam que os governos da base federal receberam, no ano de 2011,

em média, R$712,15 em recursos federais por habitante, enquanto que os Estados

governados pelos partidos de oposição ao governo federal receberam apenas, repito,

apenas R$326,75 por habitante.

É  interessante  que  os  Estados  governados  pelos  aliados  do  governo  federal

possuem  uma  população  de  91  milhões  de  pessoas,  e  receberam  um  total  de

repasses  federais,  Deputado  Duarte  Bechir,  da  ordem  de  R$65.000.000.000,00.

Repito,  os  Estados  governados  pelos  aliados  do  governo  federal  possuem  uma

população  de  91  milhões  e  receberam  um  total  de  R$65.000.000.000,00.  Já  os
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Estados governados pela oposição ao governo federal possuem uma população de

99 milhões de pessoas e foram contemplados, Deputado João Leite,  com apenas

R$32.000.000.000,00.

Esse  dado  vale  para  refrescar  a  memória  dos  atuais  Prefeitos  que  firmaram e

firmam boas parcerias com o governo de Minas Gerais, independentemente da sigla

partidária,  como por exemplo os das cidades de Itinga, Belo Oriente, Comercinho,

Virgem da Lapa, Prados, Andradas, Ubá, Coronel Fabriciano, todas governadas pelo

PT, que têm uma parceria muito boa com o governo de Minas.

Portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, torno a destacar a necessidade de

uma forte mobilização a favor de Minas Gerais. O nosso Estado é muito grande, com

853  Municípios,  e  conta,  é  claro,  com  a  eficiente  administração  do  Governador

Anastasia e do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e toda a equipe do governo

para trabalhar com bons resultados.

Agora é hora de mais reflexão. A crise internacional prejudicou muito a economia

mineira e é hora de a Nação reconhecer a importância de Minas Gerais na balança

comercial do Brasil.

Srs.  Deputados,  mais  um  alerta  diz  respeito  ao  fato  de  que  uma das  maiores

conquistas  do  Brasil  foi  a  industrialização  e  ela  está  fragilizada,  correndo  sérios

riscos.  Estamos  exportando  minério  e  “commodities”,  produtos  primários  como

minério e soja e, por outro lado, importamos desde equipamentos sofisticados até os

produtos  mais  banais.  Por  exemplo,  é  muito  mais  barato  importar  da  China  um

simples guarda-chuva do que produzi-lo  aqui.  O governo federal precisa continuar

tomando outras medidas, Deputado João Leite.

Para o Ministro Mantega, o câmbio é o maior desafio, mas todos nós sabemos que

os impostos, o “spread” bancário, a burocracia, a infraestrutura logística, a legislação

trabalhista são empecilhos para a competitividade da nossa indústria. A indústria de

transformação foi a que teve piores resultados em 2011, o que deveria preocupar, e

muito, o governo federal, pois é a transformação que gera maior dinamismo em toda

a economia.

Portanto, Deputado João Leite, fiquemos alerta porque a cortina do espetáculo do

crescimento começa a baixar, cai o pano do teatro de obras inacabadas, como, por
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exemplo, a transposição do Rio São Francisco, agora denunciada pelo Tribunal de

Contas da União, com superfaturamento.

Nossos  Prefeitos  reclamam  dessa  nova  isenção  dada  ao  IPI,  pois,  segundo  o

Presidente  da  Confederação  Nacional  dos  Municípios,  Paulo  Ziulkoski,  essa

compensação  vai  gerar  um  impacto  negativo  de  R$148.000.000,00  nos  cofres

municipais.

Portanto, é hora de refletir. O governo federal está aí com muito “marketing”, muita

propaganda, e Minas Gerais aguardando mais recurso, mais dinheiro. Recentemente

ouvi os Governadores reclamando dessa ingerência do governo federal na gestão

dos Estados e Municípios, determinando salários para os  funcionários  públicos.  E

mais  ainda,  Deputado  João  Leite,  o  governo  federal,  do  PT,  aprova  agora  a  lei

complementar para aposentadoria dos servidores públicos federais. Foi ideia nossa.

Em 2003, o Senador Tasso Jereissati se aposentou e foi derrotado. Pode ser visto no

jornal o Senador Humberto Costa, do PT, dizendo ao Senador Álvaro Dias o seguinte:

“Senador Álvaro Dias, o senhor deveria ficar feliz e nos dar o direito de mudar. No

passado,  o  PT adotou posições  equivocadas,  voltadas  somente  ao  embate  entre

Oposição e governo. Esse fundo de previdência é um exemplo”. Então, o governo do

PT adora copiar as ideias do PSDB.

Concedo aparte ao Deputado João Leite, em seguida ao Deputado Duarte Bechir e

depois ao Deputado Sargento Rodrigues. Solicito a todos que sejam breves.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.

Parabéns  pelo  seu  pronunciamento.  V.  Exa.,  como  professor,  sempre  apresenta

muitos dados apoiados em elementos muito fortes.

Quero lembrar, dentro do que V. Exa. apresenta, que o governo federal arrecadou,

em  Minas  Gerais,  nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro,  R$9.000.000.000,00  em

impostos.  Quanto  volta  para  Minas  Gerais?  Enquanto  isso,  estamos  vendo  a

“gastança” do governo federal em todos os sentidos. Imaginem que a Presidente está

na Índia, no Hotel Palace Taj Mahal, cuja diária é de US$2.500,00. Ofereceu um bolo

à filha, comprou-o com dinheiro do contribuinte mineiro. O valor dessa diária é só

para ela, US$2.500,00, a diária do hotel onde a Presidente está. É a “gastança”, a

“gastança” com eles. Essa “gastança” deveria ser feita com o povo brasileiro, com
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todos  os  brasileiros,  mas Minas Gerais,  onde  eles  buscaram  R$9.000.000.000,00

este mês, não recebe nada. Nos Estados governados pela Oposição, o povo está

esquecido.  O  PT se  esqueceu  de  Minas  Gerais.  Parabéns  pelo  pronunciamento,

Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, Deputado João Leite.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  -  Prometo ser  breve, Deputado.  Eu não

poderia  deixar  de  compartilhar  com  V.  Exa.  esse  sentimento  provocado  pela

desigualdade,  pelo  tratamento  diferenciado  que  o  governo  federal  dá  ao  povo

brasileiro, especialmente a Minas Gerais.

Está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, nesta Casa, uma audiência

pública da Comissão de Transporte - se não me engano o requerimento é de autoria

do Deputado Carlin Moura -, para discutir sobre dados do Carnaval, sobre acidentes e

outras coisas. Isso nos traz, Deputado Rômulo Viegas, a possibilidade de mostrar o

quanto estamos abandonados, em todos os setores. V. Exa. apresenta um dado que,

além  de  desconfortável  para  Minas  Gerais,  mais  uma  vez  requer  uma  atenção

especial  do  povo  de Minas  quanto  aos  olhos  do  governo  federal  para  com  este

Estado.

Veja bem que, para os companheiros  que representam cerca de 91 milhões de

habitantes,  R$65.000.000,00;  para  os  99  milhões  de  habitantes,  que  não  são

companheiros,  R$32.000.000,00;  metade  do  que  deu  para  menos  gente  que

representa. Então, os eleitores de Minas Gerais têm que começar a repensar.  Até

onde  nossa  responsabilidade  vai?  A do  eleitor,  a  minha,  como  cidadão  e  como

membro do parlamento. Quem está nos vendo agora, em casa, votou, escolheu a

Presidenta, mas ela não escolheu Minas Gerais para fazer os investimentos. Obras

importantes estão acontecendo em todo o Brasil,  menos aqui;  e se o Governador

Anastasia não fosse à Itália, como foi agora, e não estivesse trazendo a New Holland

para  Montes  Claros  e  outros  tantos  investimentos  que  estão  sendo  anunciados,

estaríamos  completamente  como  um  barco  em  alto  mar,  que  não  tem  um

comandante para ajudar, que é o governo federal.

Para encerrar, Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. nos possibilita mais uma reflexão:

sobre  as  eleições  serem  casadas,  o  que  daria  a  oportunidade  de  iniciar  com  o
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Governador e com o Presidente e terminar com eles o mandato. Importantíssima a

fala  de  V.  Exa.,  e  merece  o  nosso  reconhecimento  pela  oportunidade,  pelo

brilhantismo e pelo momento em que traz o debate a esta Casa. Parabéns, Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa., que

aborda um tema de suma importância para os contribuintes mineiros, os cidadãos

mineiros, para que eles fiquem cada vez mais atentos, especialmente com relação a

política no âmbito nacional.

Inscrevi-me para falar, mas acredito que não dará tempo, e gostaria de passar uma

informação. Ontem ocupei a tribuna ao cumprimentar o Líder de Governo que saía,

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  falei  com  relação  a  esta  matéria  do  jornal

Estadão, “Estado de São Paulo”, de hoje: “Polícia faz apreensão recorde de 'crack'”.

Laboratório perto de Jundiaí é o maior já encontrado no Estado: foram apreendidos

150kg de “crack”, 700kg de cocaína. Com os acusados, os policiais apreenderam três

fuzis AK-47, duas submetralhadoras, oito pistolas e munições diversas.

Disse aqui ontem e tenho dito ao Deputado João Leite, na Comissão de Segurança

Pública, e à Deputada Maria Tereza Lara que é impossível os Estados, Deputado

Rômulo Viegas, fazer segurança pública sem que o governo federal, a União, cumpra

minimamente o seu dever de casa. Todo esse material apreendido, armas e drogas

são pernas que não andam separadas, irmãs siamesas, ou seja, onde existe droga

existe  arma.  São  inseparáveis.  E  passam  livremente  nas  fronteiras.  Essa

competência da União, o art. 144 da Constituição da República prevê com clareza: a

competência originária para combater o tráfico de drogas, o contrabando de armas e

o  descaminho  é  da  Polícia  Federal,  é  da  União.  Infelizmente  a  União  tem  sido

completamente  omissa,  e  o  desdobramento  disso,  Deputado  Rômulo  Viegas,  é

devastador nos Estados e Municípios. Então, se temos aí presídios abarrotados de

presos  e  está  sendo gasto  todo o  dinheiro  do  Estado -  que deveria  estar  sendo

investido em obras sociais, em saneamento básico, na infraestrutura -, se tudo isso

está sendo gasto com presídios e com segurança pública, parte dessa insegurança

pública é devida às consequências desastrosas da omissão da União quando não

contém, não estanca as drogas e as armas pesadas. Portanto, a União, o governo
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federal, a Presidente da República devem muito aos Estados, e nós, em Minas, não

ficaremos calados. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, parabéns pelo

tema que  vem abordando.  Já  tinha  acompanhado  pelos  jornais  esse  absurdo  da

divisão do bolo, quando a União está investindo em torno de R$712,00 por habitante

nos Estados, deixando de lado, com R$326,00, os Estados que são governados pela

oposição.

No ano passado, vivemos nesta Casa a Medida Provisória nº 540, dando incentivos

fiscais para as empresas que se instalassem no Nordeste do Brasil. Com isso, o que

aconteceu? Minas Gerais perdeu investimentos, como o polo acrílico e a Fiat, que foi

para Recife. O nosso Senador Aécio Neves tentou incluir a região Norte de Minas,

Jequitinhonha e Mucuri,  na Medida Provisória nº 540,  e a Presidenta Dilma vetou

esses benefícios para essa região mineira. Foi necessário o Governador Aécio Neves

criar a Sudene mineira para atrair investimentos de mais de R$1.000.000.000,00 para

a Região Norte, Jequitinhonha e Mucuri.

Portanto temos de usar a tribuna para falar desses absurdos que o governo federal

tem  cometido  com  Minas  Gerais,  pois  fica  com  mais  de  65%  dos  impostos

arrecadados e não faz nem a distribuição equânime. Utilizaremos a tribuna para isso.

V. Exa. é um Deputado atuante e combativo. Parabéns, Deputado Rômulo Viegas!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco* - Sr. Presidente, demais Deputados, servidores desta

Casa, distinto público, telespectadores da TV Assembleia, o tema que me faz hoje

ocupar  esta  tribuna  é  a  saúde  pública  em  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  os

investimentos  na  área  da  saúde  em  nossa  região  e  a  situação  dos  recursos

destinados à saúde pela União.

Gostaria,  Sr.  Presidente,  de  começar  as  minhas  palavras  falando  sobre  a

intranquilidade pela qual estamos passando. Digo isso não só por mim, mas também

pelos meus representados do Estado de Minas Gerais, em especial da minha querida

região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga.



1757
____________________________________________________________________________

É triste, Deputados, como esse assunto é tratado pela União. Todos temos sempre

alertado para a injustiça do pacto federativo, que concentra na União a esmagadora

maioria dos recursos, deixando Estados e Municípios com orçamentos mínimos para

o seu financiamento.

Parece-me, Sr. Presidente, que, apesar disso, apesar de a União ficar com a maior

parte dos recursos, é a que menos quer se responsabilizar pelo custeio da saúde

pública. Em minha região, há diversas ações do Estado de Minas Gerais, oriundas da

atuação marcante do nosso Governador Antonio Anastasia, que têm causado grande

impacto positivo na saúde do nosso povo. Conselheiro Lafaiete, cidade-polo do Alto

Paraopeba e Vale do Piranga, recebe grandes investimentos, principalmente na área

da saúde. Isso impacta positivamente a saúde direta dos nossos cidadãos.

Hoje Conselheiro Lafaiete se orgulha de estar,  por meio do nosso Prefeito José

Milton, trazendo grandes obras - obras essas que já se refletem na saúde da nossa

população. Hoje estamos finalizando o Hospital Regional, com mais de 200 leitos do

SUS, mais de 20 leitos de CTI, obra da envergadura que a nossa região merecia. No

Estado de Minas Gerais, estão sendo construídos apenas três.

Recentemente inauguramos  o  Samu.  Sr.  Presidente,  quero  agradecer  ao  nosso

Governador. Digo agora, não como médico ou Deputado, mas sim como filho de uma

família do Alto Paraopeba, que há muito se fazia necessário esse serviço de urgência

e  emergência  24  horas  para  atender  à  demanda  da  nossa  população,  daquela

população mais carente e que precisa do braço forte do governo do Estado. Com

certeza o nosso Governador a atendeu, e hoje um sonho da população do Alto Vale

Paraopeba e do Vale do Piranga se transformou em realidade, que é o Samu, que se

encontra lá instalado.

Nós  médicos,  como o  Deputado  Doutor  Viana,  sabemos  da  importância  desse

serviço, porque, na hora aguda da doença, o que salva vidas é o tempo, a presteza.

Certamente  em  Conselheiro  Lafaiete  esse  serviço  já  existe.  Conselheiro  Lafaiete

recebeu  também  duas  UBSs do  tipo  3,  com  instalações  de três  ESFs  em cada,

realizou a reforma e ampliação do Centro de Promoção da Saúde, para atendimento

de portadores de DSTs, HIV e hepatites, referência no Estado, e construiu a casa de

apoio. O Município, com o apoio do governo do Estado, teve condições de atuar com
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efetividade a ponto de receber como premiação um veículo pelo destaque nas ações

de combate à dengue, sendo classificado como o de menor índice de infestação do

Estado.

É necessário ressaltar também todas as atividades de capacitação de pessoal, até

a implantação do Protocolo de Manchester, PEP e outros. Ao lado de tudo isso, fomos

agraciados  com  a  implantação na região,  pelo  governo  do  Estado,  da  nossa tão

almejada e sonhada unidade do Corpo de Bombeiros, que tem contribuído de forma

incisiva e marcante para o bem-estar da nossa população, principalmente agora com

as chuvas recentes. Faço um elogio a toda a unidade do Corpo de Bombeiros, a

todos os bombeiros, que trabalharam muito bem para a nossa população.

Foram vistos também, pelo nosso governo, investimentos na área de infraestrutura

rural,  como a doação,  na  última quinta-feira,  de 153 veículos  para o IMA,  com a

finalidade de apoiar a vigilância sanitária animal e vegetal, com reflexo na saúde de

nossa população. V. Exa. está percebendo, Sr. Presidente, as inúmeras obras que o

nosso Governador tem realizado, principalmente para a nossa região.

Um outro fato que demonstrou o comprometimento da esfera estadual com a saúde

foi o suporte dado à região do Alto Paraopeba por ocasião de um surto de meningite,

que  só  não  teve  consequências  mais  graves  em  virtude  da  pronta  atuação  dos

mecanismos das Prefeituras locais com a Secretaria de Saúde, por ordem do nosso

Governador.

Outra recente ação da maior importância,  que tive oportunidade de receber nos

últimos  dias,  foi  a  doação,  Deputado  Doutor  Viana,  de  14  micro-ônibus  para  o

consórcio  intermunicipal  da  nossa  região.  Com  isso,  conseguimos  resolver  uma

demanda  antiga  das  cidades  menores,  pois  era  preciso  que  a  população  se

deslocasse aos  grandes  centros  para  realizar  exames  e  buscar  atendimento  nos

hospitais de maior complexidade.

Poderia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficar um bom tempo aqui enumerando as

importantes ações que o governo de Minas Gerais tem promovido em benefício da

nossa saúde, mesmo com os parcos recursos que lhe restam, em razão da injusta

distribuição  de  tributos  arrecadados  neste  país.  É  estarrecedor  perceber  como a

regulamentação da Emenda nº 29 nos deixa com poucas esperanças de avanço, por
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parte  da  União.  Depois  de  2004,  quando  expiraram  os  critérios  de  emergência,

estabelecidos  pela  emenda,  para  aplicação  de  recursos  na  saúde  pela  União,  é

anseio geral a regulamentação dos dispositivos constitucionais. Quando se achava

que o fim dessa omissão chegaria com boas notícias, o que se viu foi um veto que

derrubou a vinculação de 10% da União para a saúde.

Acreditamos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que 10% já era

pouco. Com a derrubada dos 10%, voltamos ao cálculo da variação do PIB, critério

prejudicial  ao  orçamento  da  saúde  e  que  permitiu  o  mais  recente  golpe  a  que

presenciamos  estarrecidos:  o  corte  de  R$5.400.000.000,00,  comprometendo

sobremaneira o programa orçamentário da saúde para o ano de 2012.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)  -  Nobre  colega  Deputado  e  médico  Dr.

Glaycon Franco, grande revelação que chegou recentemente a esta Casa com a ida

do  Deputado  Cássio  Soares  para  a  Secretaria.  É  uma  alegria  muito  grande

compartilhar  com  V.  Exa.  a  nossa  vida  parlamentar  e  médica,  não  apenas

preocupados,  como  também  ocupados  com  a  saúde.  V.  Exa.  está  realçando  o

trabalho que o governo realiza em nosso Estado, em nossa Secretaria de Saúde, tão

bem coordenada pelo Secretário Antônio Jorge, nosso colega também, que realiza

um belo trabalho, um homem que realmente conhece a realidade difícil da saúde em

nosso Estado.

Novamente  volto  a  dizer,  até  mesmo para  reforçar  o  que  V.  Exa.  falou,  que  o

governo federal está arrecadando cada vez mais impostos, batendo recordes mês a

mês. Então por que essa discriminação com a saúde? Ele aprovou a Emenda nº 29,

mas manteve o mesmo orçamento de um ano atrás. Será que a saúde não merece

também acompanhar o crescimento da receita, recebendo mais investimentos? Será

que o povo brasileiro está com a saúde tão boa assim? Não questionarei isso para

não pensarem que é demagogia, pois sabemos da realidade por que passa o nosso

paciente adoecido, que necessita da prestação do serviço. É claro que há melhoras,

mas ainda há muito para evoluir e avançar.

Mais  uma vez  digo  que  tenho  esse  sentimento  pelo  fato  de  o  governo  ter  se

retraído, ter tirado o pé de investir mais na saúde, mantendo o índice do ano passado,

quando  sabemos  que  a  receita,  taxas  e  tudo  o  mais  está  aumentando
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assustadoramente a cada mês.

Parabéns  pelo  seu  pronunciamento.  Muito  sucesso  e  êxito  nesta  Casa,  na

desenvoltura do seu mandato parlamentar. Muito obrigado.

O Deputado Glaycon Franco* - Obrigado.

O Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado Glaycon Franco,  conforme

relatou muito bem o Deputado Doutor  Viana,  tem pouco tempo que V.  Exa.  vem

exercendo o  mandato  conosco,  mas parece já  ser  um veterano.  Já conquistou  a

amizade e a admiração de todos. Hoje V. Exa. vem à tribuna falar de um tema de vital

importância para Minas Gerais e para o Brasil, a regulamentação da Emenda nº 29,

que  causou frustração  a  todos  nós  que lidamos  na  área da saúde.  Mas  V.  Exa.

também  tem  falado  sobre  coisas  que  merecem  aplausos:  a  administração  do

Governador Anastasia na área da saúde e, em especial, a Secretaria de Saúde, tão

bem conduzida por Antônio Jorge. Gostaria também de parabenizar o Subsecretário

de  Atenção  à  Saúde,  Maurício  Botelho.  V.  Exa.  falou  dos  investimentos  na  sua

querida Conselheiro Lafaiete,  na  região do Alto Paraopeba,  e eu não poderia me

furtar de falar também sobre investimentos recentes que serão feitos em Diamantina,

na Santa Casa e no Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde serão investidos mais

de 10 milhões para possibilitar  a instalação do tão sonhado curso de Medicina da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Então digo da nossa indignação em relação à Emenda nº 29, porque ela jogou toda

a responsabilidade da saúde para os Estados e os Municípios. Assim, a União fica

assistindo passiva ao que vem acontecendo na saúde pública do Brasil. Felizmente

temos em Minas uma equipe eficiente cuidando da saúde. Com improviso e os parcos

recursos do Estado, essa equipe tem feito o possível e o impossível. Parabenizo V.

Exa. pelo tema abordado com tamanho conhecimento de causa.

O Deputado Glaycon Franco* –  Obrigado,  Deputado Luiz  Henrique.  Quando  se

acredita que o País avançará, vem um retrocesso dessa envergadura. É por isso, Srs.

Deputados, que eu, na condição de membro, mesmo que suplente, da Comissão de

Saúde desta Casa, demonstro a minha preocupação e também a da minha região

com esses fatos. Embora não possamos fazer outra coisa senão louvar e agradecer

ao governo do Estado pelos investimentos na saúde em nossa região, percebemos a
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clara necessidade de uma contribuição maior da União para com a saúde da nossa

população, sobretudo porque ela é a principal concentradora dos recursos.

É o momento de nossos parlamentos estaduais fazerem as nossas reivindicações.

Caminhamos com a sociedade civil  organizada, que também está preocupada em

exigir  que não só os  Estados e os  Municípios  fiquem vinculados,  mas também a

União,  que  deve,  na  opinião  deste  Deputado,  assumir  mais  as  suas

responsabilidades. Devemos, sim, tomar as providências necessárias. Devemos nos

unir  às  associações  de  classe,  sindicatos  e  movimentos  religiosos.  E  isso,  Sr.

Presidente, a Comissão de Saúde já está fazendo. Já estivemos reunidos com o D.

Walmor de Oliveira Azevedo para fazermos um grande movimento nesta Casa, um

movimento de cidadania, para que juntos possamos proliferar essa ideia por todos os

Estados  da  União  a  fim  de  criarmos  um  grande  projeto  de  iniciativa  popular.  A

finalidade é obter normas justas e suficientes para talvez, assim, garantir a vinculação

das  receitas  orçamentárias  necessárias  à  real  melhoria  da  saúde  de  nossa

população, que entendemos ser o bem maior de cada cidadão. Era o que tinha, Sr.

Presidente.

* - 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, queria saudar o nosso mais jovem companheiro, representante da região

tão querida de Conselheiro Lafaiete: Deputado Glaycon Franco. Lembro os grandes

vultos da história de Lafaiete, o nosso amigo e professor Arnaldo Penna, que brilhou

nesta Casa como Deputado e servidor, já que fez concurso público e foi aprovado

como servidor desta Assembleia Legislativa. Ele é o meu líder nesta Casa.

Sr.  Presidente,  de  alguma  forma,  mas  não  com  o  brilhantismo  do  professor  e

Deputado Rômulo Viegas, queria continuar tratando do que Sua Exa. tratou nesta

tribuna. O Brasil  passou por muitas transformações, e não há dúvida de que uma

importante  transformação  vivida  na  sua  história  é  a  mudança  de  Império  para

República.  O  Império  sofria  fortemente  a  oposição  das  Províncias,  porque

concentrava  todos  os  recursos  arrecadados  no  Palácio,  que  os  guardava.  As

Províncias já não aguentavam mais, pois o peso do Império era muito forte. Elas
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tinham de financiar a festa do Palácio, da corte, do rei, do imperador, das princesas,

dos condes, dos barões, das baronesas, das marquesas, enfim, de todas as festas

ocorridas no Palácio.  As Províncias não aguentavam mais aquilo,  ou seja, aquela

mordomia financiada pelos  impostos  pesados,  e  sofriam muito,  pois  ficavam  sem

infraestrutura.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs. Deputados, telespectadores, é isso

que vivemos novamente depois de tantos anos de República, de construirmos um

pacto  federativo  em  que  o  poder  central  perceberia  uma  parte  dos  impostos,  e

informamos os números de Minas Gerais de janeiro e fevereiro. Vejam que nesses

meses no Brasil normalmente as atividades são desaceleradas por causa das férias,

do  carnaval  e dos 28  dias  do  mês de fevereiro.  Apesar  disso,  o governo federal

buscou R$9.000.000.000,00 de Minas Gerais, ou seja, levou R$9.000.000.000,00 da

província.  Deputado Luiz Henrique,  nós e o nosso professor de cálculo Deputado

Rômulo Viegas poderíamos fazer  as  contas para saber quanto  voltou para Minas

Gerais,  quanto  voltou  para  o  seu  Norte,  Deputado  Luiz  Henrique,  com  todas  as

necessidades de infraestrutura, de policiamento, de segurança e de recuperação das

estradas federais no Norte de Minas. Quanto voltou? O Deputado Glaycon Franco

fica  querendo  invadir  o  campo  e  diz:  “E  a  BR-040,  Deputado  João  Leite,  até

Conselheiro Lafaiete, matando tantas pessoas?”. Onde estão as obras e os recursos

para  isso? Voltamos  ao tempo do  Império,  que busca o  dinheiro  nas  Províncias,

centraliza os recursos, gasta os recursos. Essa viagem da corte da Presidente Dilma

para a Índia demonstra muito isso.

No aniversário da filha da Presidente Dilma, pega-se o dinheiro das Províncias para

comprar um bolo de aniversário.  Em qual  hotel ficariam? Escolheram o Taj  Mahal

Palace Hotel, com diária de US$3.500,00. Estamos descobrindo para onde está indo

o dinheiro do nosso Imposto de Renda, do ICMS, do IPVA, todos esses recursos:

para financiar a gastança, a festança da corte. A corte continua. Estamos falando da

diária  de um apartamento, mas quantas foram? Qual era o séquito da Presidente

Dilma?  Quem  a  acompanhava?  Quantos  apartamentos  foram  ocupados  nessa

viagem? Qual foi o gasto nessa viagem? O que o Brasil ganha com essa viagem da

Presidente Dilma para a Índia? Qual é a vantagem para todos nós, brasileiros?
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Daí o esforço do nosso Presidente Dinis Pinheiro em buscar a renegociação da

dívida. Para além dos 9 bilhões arrecadados no nosso Estado nos meses de janeiro e

fevereiro, temos também o pagamento da dívida, com juros de agiotagem explícita.

Agiotagem explícita  do  governo federal  contra  os  Estados,  e  notadamente  contra

Minas Gerais. Juntemos a isso os dados trazidos pelo Deputado Rômulo Viegas, que

nos mostra que os Estados – chamarei de Províncias –, as Províncias governadas

pelo PT recebem dinheiro, e as Províncias governadas pela Oposição não recebem

nenhum  centavo.  É  dinheiro  do  governo  federal?  Não.  É  dinheiro  arrecadado na

Província, é dinheiro arrecadado em Minas Gerais. É fruto do esforço dos mineiros,

da produção de Minas Gerais, do trabalho dos mineiros e das mineiras.

Nós não temos medo de trabalhar, mas não é possível continuarmos a sustentar

essa gastança do PT, essa festa do PT, a festa do império, a festa da corte. Minas

Gerais não suporta isso mais, os Estados, as Províncias, não aguentam isso mais. O

Império ficou para trás há tantos anos, mas podemos reconhecê-lo hoje na prática

centralizadora do PT no governo.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Obrigado. V. Exa., como nosso Líder, faz

sempre pronunciamentos de reflexão extremamente necessária para a população de

Minas Gerais.  Trago mais  um dado divulgado pela imprensa:  a Prefeitura de São

Bernardo  do  Campo,  administrada  pelo  PT,  recebeu  investimentos  da  ordem  de

R$79,00 por  habitante;  a  Prefeitura  de São José dos  Campos,  administrada pelo

PSDB, recebeu R$0,32 por habitante; São Paulo, a maior cidade do País, faturou

R$0,62 por habitante; o Rio de Janeiro recebeu recursos da ordem de quase R$52,00

por habitante. Ou seja, os Municípios e os Estados que não são Províncias, que são

da  “corte”,  estão  muito  bem  na  fita.  Já  Estados  e  Municípios  de  Oposição  são

tratados,  na relação de Império,  como Províncias.  Recursos escassos,  problemas

estourando em tudo quanto é lado.

Vale destacar o papel fundamental do Senador Aécio Neves ontem, que brilhou ao

trazer para todos nós uma reflexão muito importante, de que esse governo que aí

está  é  um  governo  de  mídia,  não  é  um  governo  real,  e  precisa  voltar  os  olhos

principalmente para as necessidades de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V. Exa. traz dados
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que, por si sós, demonstram o que temos trazido nesta tribuna: essa perseguição.

Espero que o PT não consiga dividir o País ao meio. Na última eleição, já vimos isso.

As pessoas estão percebendo: para os amigos, tudo; para esse esquema montado,

para essa burocracia, tudo. Ainda bem que uma voz forte se levanta na Oposição

deste país. É a voz do mais querido, Senador Aécio Neves, que é reconhecido por

onde  passamos.  Na  semana  passada,  estávamos  no  Espírito  Santo,  e  todos  os

Deputados nos cobravam: “Vocês têm de ajudar o Senador Aécio Neves, para que ele

seja candidato à Presidência da República. Não aguentamos mais as perseguições

nem a falta de investimentos”.

Vejam a situação caótica das estradas federais em Minas Gerais. Ontem, o DNIT

resolveu entregar as obras do Anel Rodoviário ao DER. Olhem a estrutura do DNIT.

Outro dia eu estava lendo que ele possui 32 datilógrafos em seu quadro. Ontem, o

Senador Aécio Neves mostrou, no Senado Federal,  a incompetência da gestão da

Presidente Dilma. E isso está provado nessa estrutura arcaica, que já não se usa.

Datilógrafos para quê? Precisamos é de engenheiros no campo. Ora, desde janeiro a

cabeça  da  ponte  do  Viaduto  São  Francisco,  no  Anel  Rodoviário  com  a  Avenida

Antônio Carlos,  na altura do Cachoeirinha, baixou e continua na mesma situação.

Quem passa pelo Anel Rodoviário pode ver isso. Outro dia um amigo, ao passar por

Belo Horizonte, ligou-me dizendo: “João, estou passando pelo Anel Rodoviário, e ele

está  todo parado”.  Eu  lhe  perguntei:  “Você está  indo  em  direção a  Vitória?”.  Ele

respondeu: “sim”. Então, disse: “Essa é a ponte do PT”. Para arrumá-la, eles estão

pedindo mais tempo. Do outro lado, na região Sul de Belo Horizonte, está o túnel do

Ponteio,  na BR-356,  que liga  Belo Horizonte ao patrimônio da  humanidade:  Ouro

Preto e Mariana, cidades do nosso coração. A BR-356 possui esse túnel pequeno, do

Ponteio, no qual passa apenas um veículo. No entanto, pediram mais de 100 dias

para arrumá-lo. O governo do PT quer mais de 100 dias para arrumar um túnel! É

essa  a  atual  situação  da  BR-356,  que  vai  do  Ponteio  ao  trevo  de  Ouro  Preto,

passando pelo BH Shopping, junto à BR-O40. Depois, a BR-040 continua em direção

a  Conselheiro  Lafaiete,  do  Deputado  Glaycon  Franco,  e  a  São  João del-Rei,  do

Deputado  Rômulo  Viegas,  e  a  BR-356  vai  em  direção  a  Itabirito,  Ouro  Preto  e

Mariana. Aí é um desastre. Passei lá outro dia, quando fui à Mariana com a Comissão
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de Segurança Pública. Fiquei parado lá, aguardando a liberação da estrada federal.

Deputado Rômulo Viegas, se as estradas federais continuarem sem manutenção, que

é responsabilidade do governo federal, para homenagearmos a nossa São João del-

Rei, teremos de reutilizar a Estrada Real e, assim, passaremos na sua porta, como D.

Pedro fazia.

Com muito  prazer,  concedo aparte  ao  nosso líder,  Deputado Luiz Henrique,  do

Norte de Minas.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado João Leite, é sempre um prazer

aparteá-lo. V. Exa. exerce uma liderança natural, não apenas em nosso partido, mas

também  aqui,  na  Assembleia.  Neste  momento,  V.  Exa.  apresenta  um  discurso

coerente  sobre  a  prática  do nosso Governador  Aécio  Neves,  quando governou o

nosso  Estado,  de  uma forma  republicana  e  atendendo  a  todos  os  Municípios.  A

Oposição deveria estar aqui ouvindo isso. As emendas parlamentares dos Deputados

da  Oposição  sempre  foram  atendidas.  O  Governador  Anastasia  continua

administrando de forma republicana. E Minas já não suporta tanto descaso.

Estou aguardando o edital da BR-367. O Ministro Passos ficou de liberá-lo até o

final de março. Amanhã ainda é sexta-feira, e o mês ainda não terminou. Eu e todo o

Vale  do  Jequitinhonha esperamos por  esse importante edital.  Já não aguentamos

tanto descaso de uma Presidenta que se diz mineira. Deputado João Leite, mineira

de onde? Deixo essa reflexão. Um grande abraço.

O Deputado João Leite - Deputado Luiz Henrique, a BR-367 faz a ligação com Salto

da Divisa?

O Deputado  Luiz  Henrique (em aparte)*  -  Exatamente.  É  próxima a  Datas  e  a

Diamantina e vai até Porto Seguro. São 35 anos que esperamos...

O Deputado João Leite - Então, Virgem da Lapa...

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Virgem  da  Lapa,  Araçuaí,  Almenara,

Chapada do Norte, até Salto da Divisa e vai pela Bahia até Porto Seguro.

O Deputado João Leite - Teríamos a opção de ir a Araçuaí sem ser pela BR-381 e

BR-116, poderíamos ir por Diamantina.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Exatamente, partindo da MG-10, essa

importante obra do governo do Estado, que está pavimentando de Lagoa Santa até o
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Serro, a qual será um corredor turístico.

O Deputado João Leite - Passando por Conceição do Mato Dentro.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Exatamente. Esse corredor turístico está

sendo pavimentado. Para Minas Gerais e o Jequitinhonha, ele é de vital importância.

Esperamos,  mais  uma vez,  que  o  governo  federal  nos  atenda.  São  30  anos  de

espera. Temos de pedir com o pires na mão e com humildade, mas estamos ficando

cansados.  Não  dá  mais.  É  implorar  por  recursos  a  que  temos  direito,  pois  a

população paga impostos.

O  Deputado  João  Leite  -  Muito  obrigado.  O  Deputado  Luiz  Henrique  traz

informações importantes.

Ouvindo o Deputado Luiz Henrique, lembrei-me de falar de uma ação republicana,

do Proacesso. O nosso Senador, o mais querido, o Aécio Neves, quando assumiu o

governo, viu que 230 cidades do nosso Estado não tinham ligação asfáltica. Ele fez a

ligação, independentemente de quem fosse o Prefeito e de qual sigla fosse, porque

ali estava o povo de Minas Gerais. Então, o mais querido, o Senador Aécio Neves, fez

a ligação das nossas cidades.

Sr. Presidente, lembrei-me disso porque a região de V. Exa. foi bem atendida pelo

Proacesso. Imagine, Deputado José Henrique, nós que fazemos política lá em São

José do Mantimento, quantos anos o Deputado Laviola aguardou a ligação asfáltica

daquela cidade e não a viu! Deus nos deu a oportunidade de vê-la.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial
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para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  33/2012,  do

Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  outros,  que  acrescenta  o  §  4º  ao  art.  18  da

Constituição do Estado. Pelo BTR: efetivos - Deputados Rômulo Viegas e Glaycon

Franco; suplentes - Deputados João Leite e Bosco; pelo BAM: efetivo -  Deputado

Gustavo  Corrêa;  suplente  -  Deputado  Doutor  Viana;  pelo  PT:  efetivo  –  Deputado

Rogério Correia; suplente - Deputado Ulysses Gomes; pelo PMDB: efetivo - Deputado

Adalclever Lopes; suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 2.800 a 2.808/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  2.809  e  2.810/2012,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente,  2.811  a  2.818/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  2.819  a

2.821/2012,  da  Comissão  de  Educação,  2.822/2012,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária, e 2.823/2012, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  6ª  Reunião

Ordinária,  em  27/3/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.800/2012,  do  Deputado  Rogério

Correia; de Saúde - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 28/3/2012, dos Projetos

de Lei nºs 2.794/2012, da Deputada Maria Tereza Lara, e 2.822/2012, do Deputado

Bruno  Siqueira,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.711/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,

2.717/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  2.721/2012,  da  Comissão  do

Trabalho,  2.733/2012,  da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Paulo  Guedes,  e

2.740/2012, do Deputado Marques Abreu; de Educação - aprovação, na 6ª Reunião

Ordinária,  em 28/3/2012, dos Requerimentos nºs 2.700/2012, do Deputado Bosco,

2.713/2012, do Deputado Duarte Bechir, 2.729/2012, do Deputado Inácio Franco, e

2.731, 2.734 e 2.735/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes; de

Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em  28/3/2012,  do

Requerimento  nº  2.728/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  de  Cultura  -

aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  28/3/2012,  dos  Requerimentos  nºs
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2.714/2012, do Deputado Luiz Henrique, e 2.719/2012, da Comissão de Participação

Popular;  e  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em

28/3/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.842/2012,  do  Deputado  Paulo  Guedes,  e  dos

Requerimentos  nºs  2.702/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  2.710  e

2.730/2012, da Deputada Liza Prado, e 2.736 e 2.738/2012, da Deputada Liza Prado

e do Deputado Paulo Guedes; e pelos Deputados Bonifácio Mourão - informando que

abre mão de sua vaga como membro efetivo da Comissão de Administração Pública

(Ciente. Publique-se.); e Lafayette de Andrada (2) - informando sua indicação para

membro efetivo das Comissões de Redação e de Administração Pública, nas vagas

da  ex-Deputada  Ana  Maria  Resende  e  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,

respectivamente (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  e  do

Deputado Paulo Guedes em que solicitam a retirada de tramitação do Requerimento

nº 2.737/2012 e dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita  a retirada de

tramitação do Projeto de Resolução nº 539/2011,  Zé Maia em que solicita a retirada

de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.625/2011  e  Carlin  Moura  em que solicita  a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 831/2011 (Arquivem-se os projetos e o

requerimento.);  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimento  das  Deputadas  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e

Rosângela  Reis  em  que  solicitam  a  inclusão  em  ordem  do  dia  da  Proposta  de

Emenda  à  Constituição  nº  12/2011;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do

Regimento  Interno,  requerimento  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Délio  Malheiros,

Sargento Rodrigues e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para

homenagear a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais pelos 80 anos

de sua fundação.

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 3 de abril, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 21/3/2012

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”: ofícios dos

Srs.  Osmar  Machado  da  Silveira,  professor,  Deputado  Federal  Walter  Tosta

(16/3/2012);  Deputado  Federal  Eros  Biondini  e  Deputado  Federal  Júlio  Delgado

(17/3/2012). O Presidente informa que foram redistribuídas as seguintes proposições:

Projetos  de  Lei  nºs  163  e  880/2011  (Deputado  Neilando  Pimenta);  268,  793  e

1.205/2011  (Deputado  Bosco);  1.635/2011  (Deputado  Carlin  Moura);  e  828  e

2.174/2011 (Deputado Duarte Bechir). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno,

o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, do Projeto de Lei nº 406/2011(relator: Deputado Carlin

Moura, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 706 e 973/2011, que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 2.633, 2.639, 2.662, 2.695 e 2.696/2012. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Aprovado relatório de visita à Escola Municipal Maria Silva Lucas - Caic

Laguna -, realizada em 8/3/2012, que segue publicado após assinaturas. Submetidos

a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

as condições de funcionamento dos Centros Educacionais de Educação Continuada -

Cesecs  -  implantados  no  Estado;  Paulo  Guedes  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização para debater os critérios de repasse de recursos pela

Secretaria de Estado de Educação aos Municípios mineiros para transporte escolar;

Bosco e Carlin Moura, emendado pelo Deputado Carlin Moura, em que solicitam seja

encaminhada  à  Secretaria  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -

Sectes -, ao Cetec e às Secretarias de Planejamento dos Municípios que compõem a

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  a  apresentação  do  projeto  "Miniusinas

Solares  Fotovoltaicas  em  Sistemas  de  Transporte  Rápido  por  ônibus  -  BRT",

vencedor do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, do estudante de Arquitetura Kaiodê

Leonardo  Biaque,  bem  como  as  notas  taquigráficas  da  reunião  desta  Comissão

realizada em 29/2/2012, a fim de que possam avaliar a viabilidade de implantação do

projeto nos referidos municípios; André Quintão e Rogério Correia em que solicitam

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de

Participação  Popular,  com  a  finalidade  de  debater,  por  solicitação  da  Associação

Mineira das Escolas Famílias Agrícolas - Amefa -, a desocupação dos prédios onde

funciona  há  mais  de  dez  anos  a  Escola  Família  Agrícola  Bontempo,  situada  no

Município  de  Itaobim;  Fred Costa  em que solicita  seja realizada reunião conjunta

desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Saúde  com  a  finalidade  conhecer  as  ações

desenvolvidas pelas unidades de ensino do Estado e do Município de Belo Horizonte

relativas  à  Semana  de  Mobilização Saúde  na Escola,  lançada pelo  Ministério  da

Saúde;  Bosco  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública,  no

Município de São Joaquim de Bicas, com a finalidade de debater a implantação de

um câmpus do Instituto Federal de Minas Gerais; e Carlin Moura (3) em que solicita

seja encaminhado pedido de providências à Prefeitura Municipal de Contagem para

verificar  a  possibilidade  de  autuação  ou  substituição  da  empresa  prestadora  de
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serviço  de  segurança  nas  escolas  municipais  ou,  caso  não  seja  possível,  seja

solicitada a essa empresa melhoria na qualidade do serviço prestado; em que solicita

sejam encaminhadas  cópias  do  relatório  de  visita  à  Escola  Municipal  Maria  Silva

Lucas,  aprovado  nesta  reunião,  aos  seguintes  órgãos:  Prefeitura  Municipal  de

Contagem, Câmara de Vereadores de Contagem, Secretaria Municipal de Educação

de  Contagem,  Secretaria  de  Defesa  Social  de  Contagem,  Guarda  Municipal  de

Contagem, Secretaria de Estado de Educação - SEE -, Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais,  Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais;  Promotoria de Defesa dos

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  da  Comarca  de  Contagem;  Promotoria  de

Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Contagem; Promotoria  Estadual  de

Defesa da Educação, Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município de

Contagem; ao jornalista Marco Maracanã, apresentador do Programa Brasil Urgente

da Rede Bandeirantes de Televisão; e em que solicita seja encaminhado pedido de

providências  à  Prefeita  Municipal  de  Contagem  e  ao  Secretário  Municipal  de

Educação e Cultura de Contagem para a promoção de ações que visem dar mais

segurança à Escola Municipal Maria Silva Lucas - Caic Laguna. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

Bosco, Presidente - Adelmo Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Local visitado: Escola Municipal Maria Silva Lucas – Centro de Atendimento Integrado

à Criança – Caic Laguna

Apresentação

A requerimento do Deputado Carlin Moura, a Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia visitou, no dia 8/3/2012, a Escola Municipal Maria Silva Lucas, no Bairro

Novo Progresso em Contagem, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre as

invasões ocorridas na escola durante o feriado de Carnaval e verificar as condições

de segurança dos alunos, professores e demais funcionários da Escola.
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Participaram da visita o Deputado Bosco, o Deputado Carlin Moura, o Deputado

Elismar Prado e o Deputado Federal Weliton Prado, que foram acompanhados por

Marcos Silva Luciano, Delegado da Polícia Civil; Ademilson Ferreira, Coordenador do

Sind-UTE; José Lopes, representante da Superintendência Regional  de Ensino da

Região  Metropolitana  B  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação;  Maristela  Ribeiro

Araújo, representante do Núcleo Regional de Educação da Secretaria Municipal de

Educação;  Major  Edmilson  da  Silva  Sabino,  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;

Vereador Evair Soalheiro; Maria Aparecida de Fátima, Diretora da Escola Municipal

Maria  Silva  Lucas  e  Exupéry  Jean,  Diretor  da  Escola  Municipal  Albertina  Alves,

situada no Bairro Oitis, em Contagem.

Relato

A visita  à Escola Municipal  Maria Silva Lucas – Caic Laguna –,  no bairro Novo

Progresso é decorrente da reunião com convidados em 1º/11/2011 na Comissão de

Segurança  Pública,  oportunidade  em  que  foram  debatidas  as  agressões  físicas

sofridas  pela  Diretora  da  escola,  ocorridas  em  agosto  de  2011.  Contudo,  a

necessidade de se verificarem “in  loco”  as condições de segurança da escola foi

reforçada após as invasões durante o feriado do carnaval neste ano.

Segundo informação da direção da escola, os casos de invasão e depredação da

estrutura da escola são frequentes e os gastos com reparação dos danos e reposição

de  equipamentos  furtados  ocupam  cerca  de  40% da  verba  escolar.  Somente  na

ocorrência  no  feriado  de  Carnaval,  a  escola  teve  o  prejuízo  de  R$50.000,00  em

equipamentos.

A escola ocupa um terreno de aproximadamente 30 mil m² e atende a 1.390 alunos

do ensino fundamental, 329 alunos no ensino infantil e 331 alunos da Educação de

Jovens e adultos nos turnos manhã, tarde e noite.

Na  área  pedagógica,  a  escola  está  amparada  por  diversos  projetos

complementares  que  contribuem  para  a  formação  integral  dos  alunos,  como  os

programas Mais Educação e Segundo Tempo, do Governo Federal; Escola de Tempo

Integral; oficinas de dança, letramento e horta; os programas municipais Educação

pelo Tambor e Fanfarra; etc.

Com relação à infraestrutura, há na escola laboratório de aulas práticas de ciências,
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laboratório de informática, um ginásio esportivo, além de quadras de esportes.

Constatou-se que o grande desafio que se apresenta à administração escolar  é

garantir  a  segurança  de  tantos  alunos  de  diversas  idades,  que  cursam  desde  a

creche ao 9º ano do ensino fundamental, em um terreno de grandes proporções e

sem a devida estrutura de segurança.

Os  principais  problemas  observados  foram:  existência  de  duas  escolas  com

administrações distintas no mesmo espaço, que compartilham a entrada principal. Os

transtornos  causados  por  esse  fato  são:  a  falta  de  segurança  para  as  crianças

menores, que podem se misturar aos alunos do ensino fundamental; a presença de

pessoas estranhas no ambiente escolar, que, com a justificativa de acompanhar uma

criança até o centro de educação infantil, podem transitar livremente pelo espaço da

escola, bem como a dificuldade dos pais e da comunidade do entorno de identificar

os servidores responsáveis  por  uma e outra unidade de ensino;  inadequação dos

muros da escola em relação ao tamanho do terreno; falta de cercamento do acesso

às caixas-d'água da escola, que estão a uma altura de aproximadamente 30m do

solo; frequentemente os alunos sobem para nadar nessas caixas; número insuficiente

de vigias e porteiros para zelarem por um terreno imenso e desprotegido; estrutura

bastante  degradada  e  depredada  pela  ação  de  vândalos  ou  pela  ausência  de

manutenção  –  o  piso  da  escada  principal  de  acesso  às  salas  de  aula  está

aparentemente  solto;  atuação ineficaz da  empresa  de  segurança contratada pela

Prefeitura para monitorar a escola.

Os membros da comunidade escolar e representantes da comunidade do entorno

da escola solicitaram o apoio do Poder Executivo na implementação de ações que

garantam a  segurança  no  local,  como a  construção de um  muro  de  chapisco,  a

instalação de câmeras e o policiamento dos arredores da escola.

Quanto  à  última  questão,  os  representantes  das  Polícias  Civil  e  Militar  se

dispuseram a garantir a segurança na escola e na comunidade. O representante da

Polícia Militar informou que os vândalos que arrombaram a escola foram identificados

e encaminhados aos Conselhos Tutelares e que foi montado um novo esquema de

patrulhamento na região, com apoio da Guarda Municipal. O representante da Polícia

Civil, por sua vez, se comprometeu a se envolver mais nas ocorrências de violência
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escolar da região.

O Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que originou a visita, afirmou ser

importante que todas instâncias de poder – municipal, estadual e federal – e órgãos

afetos  ao  combate  à  violência  escolar,  à  proteção  do  direito  das  crianças  e

adolescentes  e  ao  patrimônio  público  sejam acionadas  para  que,  dentro  da  área

competente,  possa  agir  de  forma  integrada  e  urgente  em  favor  das  demandas

apresentadas para a reconstrução física da escola e reestabelecimento do convívio

pacífico  no  educandário.  O  Deputado  Carlin  Moura  ainda  sugeriu  que  seja

desenvolvida  uma  ampla  campanha  na  comunidade  para  defender  e  proteger  a

escola, e que um mutirão seja realizado para revitalização de suas dependências.

O Deputado Elismar Prado destacou o potencial das atividades pedagógicas, como

o  ensino  de  música  nas  escolas,  na  prevenção  aos  incidentes  de  violência  no

ambiente  escolar.  O Deputado Federal  Weliton  Prado se  comprometeu a  solicitar

apoio da Câmara Federal para que a escola consiga repor os equipamentos roubados

ou avariados com as invasões.

O  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  lembrou  as

iniciativas desta Casa Legislativa para tratar  do assunto da violência no ambiente

escolar, que culminaram na realização do fórum técnico "Segurança nas escolas –

por  uma cultura de paz”,  em 2011. Tais iniciativas demonstram que a ALMG está

atenta a essa questão e a realização dessa visita revela que esta Comissão continua

aberta a sensível a esse problema.

Acompanha  este  relatório  anexo com  fotografias  que retratam  as  condições  da

estrutura física da escola

Conclusão

A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  constatou  a  necessidade  de

intervenção do Poder Executivo para implementação de melhorias na infraestrutura

fundamentais  para  garantir  a  segurança  interna  da  Escola  Municipal  Maria  Silva

Lucas,  como a  reforma do muro que cerca a  escola,  a  contratação de vigias  ou

porteiros  em  número  suficiente  para  atender  às  duas  unidades  de  ensino  que

funcionam  no  mesmo  espaço  e  a  instalação  de  equipamentos  de  controle  e

segurança.
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Foi constatada também a necessidade de se apurarem os termos da prestação de

serviço  da  empresa  de  segurança  contratada  pela  Prefeitura  para  fazer  o

monitoramento da escola.

Sala das Comissões, 21 de março de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ANEXO

ÀREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SILVA LUCAS

* - As fotos da área externa do prédio da Escola Municipal Maria Silva Lucas foram

publicadas no “Diário do Legislativo”, de 31.3.2012.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2012

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado  Glaycon  Franco.  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  do  Deputado  André  Quintão  em  que

solicita seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Idene  -  pedido  de  informações  sobre  a  execução,  no

Estado, do programa Leite Fome Zero - Um Leite pela Vida, especialmente no tocante

à efetiva implantação do previsto no art. 4º da Resolução Federal nº 37, de 2009; e

sejam encaminhados ao Conselho  Estadual  de Segurança Alimentar  e Nutricional

Sustentável ofício para comunicar o envio do referido pedido de informações ao Idene

e pedido de providências para que monitore a execução do programa Leite Fome

Zero - Um Leite pela Vida no âmbito de sua competência. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir - Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/3/2012

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado 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. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Fábio  Caballero,  Vereador  da  Câmara

Municipal  de  Ribeirão das Neves,  e Márcio  Lobato Rodrigues,  Delegado-Geral  de

Polícia  da  Superintendência  de  Investigações  e  Polícia  Judiciária,  os  quais  são

convidados a tomar assento à mesa. 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-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 Luzia

Ferreira em que solicita seja ouvido nesta reunião o Vereador Fábio Caballero, da

Câmara Municipal  de Ribeirão das Neves, para relatar as frequentes ameaças de

morte que vem sofrendo; do Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater os constantes roubos a caixas

eletrônicos nas agências bancárias; seja formulada manifestação de aplauso aos 1º-

Sargento PM Sidinei Rogério Cardoso, lotado na 2ª Compahia Batalhão Rotam, e ao

1º-Sargento  PM  Robson  Marinho  da  Silva,  lotado  no  Centro  Integrado  de
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Comunicações Operacionais, pelos 29 anos e 26 anos, respectivamente, de serviços

prestados à PMMG; seja formulada manifestação de aplauso à equipe do Sr. Islande

Batista, do Deoesp, pela prisão da quadrilha que assaltou uma empresa de valores

em Belo Horizonte, em 2010, que roubou a maior quantia em dinheiro já registrada

nesse tipo de delito no Estado; seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  viabilizar  a  convocação  de  candidatos  excedentes,

aprovados  na  3ª  fase  do  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de

Habilitação para Oficiais; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva, João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (5) em que solicitam

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para garantir a

integridade física do Vereador Fábio Caballero, em função das constantes ameaças

de morte que vem sofrendo; seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas

do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  eventuais  providências

tomadas  pelo  órgão  para  a  apuração  de  denúncias  feitas  pelo  Vereador  Fábio

Caballero, relativas a atos delituosos e improbidade administrativa no programa de

merenda escolar e na  aquisição superfaturada de equipamentos e materiais;  seja

encaminhado ao Ministério Público na Comarca de Ribeirão das Neves pedido de

informações sobre eventuais providências tomadas por esse órgão para apuração e

responsabilização  por  irregularidades  que  estariam  ocorrendo  no  programa  de

merenda escolar nesse Município, conforme denúncia do Vereador Fábio Caballero;

seja encaminhado à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves ofício informando que

esta Comissão recebeu, nesta data, denúncias envolvendo risco à vida do Vereador

Fábio Caballero, bem como se ressalte a participação da Polícia Civil na reunião e

que esse órgão está apurando o caso e fornecendo apoio ao Vereador; à Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  solicitando  a  realização  de  audiência

pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  a  atuação  do  Tribunal  de  Contas  na

fiscalização  de  eventuais  irregularidades  na  Prefeitura  Municipal  de  Ribeirão  das

Neves na aquisição de bens e no programa de merenda escolar, já denunciadas ao

órgão de contas do estado pelo Vereador Fábio Caballero. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Faculdade de Direito da UFMG pelos 120 anos de sua

fundação (Requerimento nº 2.589/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  à  Unimontes  pelos  50  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.590/2012, do Deputado Doutor Viana);

de  aplauso  à  OAB-MG  pelos  80  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.593/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Margarida Brochado pelos 80 anos de

sua fundação (Requerimento nº 2.619/2012, do Deputado Anselmo José Domingos);

de  congratulações  com os  Srs.  Zenaido  Lima da  Fonseca  e  Irani  Muniz  Leão,

extensionistas da Emater-MG em Arcos, pela coordenação do Programa Minas sem

Fome nesse Município (Requerimento nº 2.620/2012, do Deputado Antônio Carlos

Arantes).
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