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da 17ª Legislatura

18.05.2012 946

03.05.2012 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.05.2012 707

03.05.2012 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e

Energia na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.05.2012 612

03.05.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.05.2012 439

03.05.2012 8ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

08.05.2012 271



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Município de Divinópolis pelo

Centenário de sua

Emancipação
03.05.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

05.05.2012 203

04.05.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

10.05.2012 441

04.05.2012 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.05.2012 440

07.05.2012 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

11.05.2012 564

08.05.2012 3ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher

18.05.2012 950

08.05.2012 5ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

18.05.2012 949

08.05.2012 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, acordam seja recebido requerimento da Comissão Especial da

Dívida Pública em que solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento até a

conclusão de seus trabalhos.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de maio de 2012.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO

Requerimento  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  em  que  solicita  seja

prorrogado o prazo de seu funcionamento até a conclusão de seus trabalhos.

-  O  requerimento  acima,  acompanhado  de  Acordo  de  Líderes,  foi  submetido  a

votação e aprovado na 32ª Reunião Ordinária, em 2/5/2012, tendo o seu cumprimento

determinado pela Presidência.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.987/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  o  Instituto  Hotfe -  Humanização e  Otimização do  Tratamento  de

Feridas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.987/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto
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Hotfe  –  Humanização  e  Otimização  do  Tratamento  de  Feridas,  com  sede  no

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

que  tem  como  escopo  a  humanização  do  tratamento  dos  portadores  de  lesões

crônicas,  como úlceras venosas,  arteriais  e de  pressão,  pés  diabéticos,  fasceítes

necrotizantes, gangrenas de Fournier  e erisipela bolhosa, visando transformar sua

internação hospitalar em um momento de recuperação rápido e efetivo.

Ademais, a instituição oferece assistência social; defende a gratuidade dos serviços

de  saúde;  incentiva  o  voluntariado;  promove  a  segurança  alimentar  e  nutricional;

realiza cursos, debates e estudos para a capacitação e o treinamento de profissionais

da  área  de  saúde  no  atendimento  a  vítimas  de  feridas  e  presta  serviços  como

consultas clínicas e exames laboratoriais.

Tendo em vista o importante trabalho humanitário desenvolvido pelo Instituto Hotfe,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.987/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.020/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a Associação Comunitária  Hosana Jah,  com

sede no Município de Santa Luzia.

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 3.020/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Hosana Jah, com sede no Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de
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direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo prestar assistência social

àquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna  para  todos  por  meio  de  programas  comunitários  habitacionais;  presta

atendimento a crianças e idosos em creches comunitárias e asilos; oferece cursos em

diversos  segmentos  para  preparar  jovens  e  adultos  para  o  mercado  de  trabalho;

promove a distribuição de agasalhos; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

realiza  campanhas de prevenção de doenças  transmissíveis  e infectocontagiosas;

incentiva a habilitação, a reabilitação e a integração de pessoas com deficiência à

vida comunitária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Hosana Jah, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.020/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.025/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio

Pardo de Minas - Apae de Rio Pardo de Minas -, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.025/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Pardo de Minas - Apae de Rio Pardo de
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Minas  -,  com sede nesse  Município,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania;  realiza  ações de prevenção,  orientação e  apoio  às  famílias;  e atua  na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema; incentiva a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas; presta serviços gratuitos; empreende

programas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  esporte  e  lazer,  visando  à

inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência;  e  coordena  e  executa  os  objetivos  e

programas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apae de Rio Pardo de Minas

em defesa das pessoas com deficiência, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.025/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  16/2012,  o  Presidente  do  Tribunal  de Contas  do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012, que

altera a Lei Complementar nº  102, de 17/1/2008, 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 acrescenta o art. 110-J.

Publicado em 24/3/2012, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos seguintes.
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Fundamentação

A Lei Complementar nº 120, de 2011, introduziu o Título V-A na Lei Complementar

nº  102,  de  2008,  que  dispõe  sobre  a  organização  do  Tribunal  de  Contas,  para

regulamentar os institutos da prescrição e da decadência no âmbito da referida Corte.

Sob o referido título, nos capítulos de I a IV, constam os arts. 110-A a 110-F e arts.

110-H e 110-I, vetado o art. 110-G.

Assim,  nos  termos  da  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas,  a  prescrição  e  a

decadência são institutos de ordem pública e abrangem as ações de fiscalização do

referido Tribunal.

Conforme  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  110-A,  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 a requerimento do interessado.

A proposição em análise  propõe alterar  esse dispositivo para inserir  a  pessoa do

responsável  como  legitimado  para  requerer  o  reconhecimento  da  prescrição,

considerando que aquele, juntamente com o interessado, é considerado parte de um

processo.

Com efeito, o art. 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, notadamente os seus

incisos V e VI, e o art. 163, § 1º, do Regimento Interno da referida Corte referem-se à

pessoa do responsável. Trata-se, especialmente, dos responsáveis pela aplicação de

recurso repassado pelo Estado ou por Município, mediante convênio, acordo, ajuste

ou instrumento congênere e por entidade dotada de personalidade jurídica de direito

privado que receba contribuições parafiscais e preste serviço de interesse público ou

social, que são partes do processo e sujeitos à jurisdição do Tribunal.

De acordo com o art. 110-B da Lei Complementar nº 102, a pretensão punitiva do

Tribunal  de  Contas  fica  sujeita  à  prescrição  conforme  o  prazo  fixado  para  cada

situação.

O art. 110-C cuida das causas interruptivas da prescrição e o art. 110-D das causas

suspensivas da prescrição.

Nos termos do 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.
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Nesse contexto, a nova redação que se propõe para o art. 110-C visa à supressão

do seu § 2º, a fim de compatibilizá-lo com a nova redação proposta para o art. 110-F.

Por  sua  vez,  o  art.  110-F  estabelece  que  a  pretensão  punitiva  do  Tribunal

prescreverá quando a paralisação da tramitação processual do feito, em um setor,

ultrapasse o período de cinco anos, ficando sujeitos à aplicação de sanções mediante

processo  administrativo  disciplinar  os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação

injustificada.

A  alteração  proposta  para  esse  artigo  tem  por  objetivo  a  adoção  do  prazo

prescricional de 10 anos para delimitar a pretensão punitiva do Tribunal de Contas no

período entre a ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição e o trânsito

em julgado da decisão de mérito, em razão da lacuna existente quanto ao referido

prazo decorrente do veto ao art. 110-G.

Com efeito, conforme esclarece o Presidente da egrégia Corte de Contas no ofício

por meio do qual foi encaminhada a proposição em estudo, 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, 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. Vale dizer, o processo poderia tramitar durante anos,

sem qualquer solução, o que inequivocamente fere os princípios da razoável duração

do processo e da segurança jurídica.

Nesse  passo,  com  a  nova  redação  proposta  para  o  art.  110-F,  fica  mantido  o

disposto no texto em vigor desse dispositivo, agora na forma do inciso I, parágrafo

único, e fixado o prazo prescricional de 10 anos, nos termos acima já mencionados.

Em síntese, a prescrição inicia-se segundo a regra estabelecida pelo art. 110-E, que

se conta da data do fato, que, uma vez interrompida, se submete à regra estabelecida

pelo art. 100-F.

Por último, propõe-se a inserção do art. 110-J, no intuito de impedir interpretação

equivocada acerca da natureza jurídica da decisão que reconhece a prescrição ou a

decadência, conforme esclarece o Presidente do Tribunal de Contas, com fulcro no

art.  269,  IV,  do  Código  de  Processo Civil,  o  qual  se  aplica  subsidiariamente  aos
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processos do Tribunal, por força do art. 379 do seu Regimento Interno. Trata-se da

extinção do processo com resolução de mérito quando é reconhecida a prescrição ou

a decadência.

A prescrição deve ser entendida à luz da segurança jurídica. É um princípio de

ordem  jurídica  e  se  inscreve  como  princípio  informador  de  todo  o  ordenamento

jurídico brasileiro, estando presente nos estatutos civis, comerciais e penais, assim

como no âmbito do direito administrativo. Seu verdadeiro propósito é a estabilidade

das relações sociais.

Assim sendo, a necessidade de regulamentar o instituto da prescrição no âmbito do

Tribunal de Contas do Estado harmoniza-se com o princípio que consta no art. 37, §

5º, da Constituição da República, “in verbis”:

“Art. 37 - (…)

§  5º  -  A lei  estabelecerá  os  prazos  de  prescrição  para  ilícitos  praticados  por

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as

respectivas ações de ressarcimento”.

A própria  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  já  previa,  por  meio  do  art.  118,

revogado pelo  art.  11  da  Lei  Complementar  nº  120,  de  2011,  a  observância  dos

institutos da prescrição e da decadência.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a aplicação dos institutos da prescrição e da

decadência nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas se limita aos aspectos

de fiscalização contábil, orçamentária e fiscal no âmbito desta Corte de Contas, e não

impede a aplicação de quaisquer outras sanções previstas em legislações específicas

de outras áreas do Direito.

A matéria  objeto  da  proposição  se  insere  no  âmbito  da  competência  legislativa

estadual, por força do disposto no art. 75, “caput” e parágrafo único, combinado com

o art. 25, “caput” e § 1º, ambos da Constituição da República. No que concerne à

iniciativa para deflagrar o processo legislativo, 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.  Ainda,
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segundo  o  inciso  IV  do  §  2º  do  mencionado  dispositivo,  considera-se  lei

complementar, entre outras matérias, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 24/2012.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Rosângela Reis - Luiz

Henrique - André Quintão (voto em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 104/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe “dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases

de efeito estufa a instituição pública e privada”.

Inicialmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda nº 1, que apresentou.

A  seguir,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

examinando  o  mérito  da  proposição,  opinou  pela  sua  aprovação,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  emitir  o  seu  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe que o Estado concederá certificado a instituição

pública ou privada que reduzir a emissão de gases de efeito estufa nos processos de

produção de bens e serviços.

De  acordo  com  a  justificativa  apresentada,  a  iniciativa  visa  a  estimular  as

instituições públicas e privadas a reduzirem a emissão de gases de efeito estufa nos

seus processos de produção de bens e serviços, por meio do uso de tecnologias mais

limpas e da adoção de medidas compensatórias. Às instituições que alcançarem esse

objetivo serão concedidos certificação e benefícios financeiros e fiscais.

Ao  analisar  os  aspectos  legais  que  envolvem  a  matéria,  a  Comissão  de
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Constituição e  Justiça  encontrou  óbices em alguns de seus  dispositivos,  o  que a

levou a propor, por meio da Emenda nº 1, a supressão do art. 2º e a alteração do art.

5º.

O art. 2º, II, autoriza a redução da carga tributária dos impostos de competência do

Estado, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –;

b) 1% do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –;

c) 0,7% do Imposto de Transmissão, Causa Mortis e Doação – ITCD.

Tal medida implica renúncia de receita e, portanto, deve observar os preceitos da

Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, que

estabelece em seu art. 14:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§  1º  –  A renúncia  compreende  anistia,  remissão,  subsídio,  crédito  presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º – Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o

‘caput’ deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará

em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º – O disposto neste artigo não se aplica:

I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art.
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153 da Constituição, na forma do seu § 1o;

II  –  ao  cancelamento  de  débito  cujo  montante  seja  inferior  ao  dos  respectivos

custos de cobrança.”

Ressalte-se, ainda, que a concessão de incentivo de natureza tributária relativo ao

ICMS está  condicionada à  prévia  manifestação do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária – Confaz –, nos termos do art. 155, §2º, incisos VI e XII, da Constituição

Federal.

O inciso III do referido art. 2º faculta a redução, em até 2%, dos valores pagos a

título de taxa de juros de empréstimos concedidos com recursos de fundos estaduais.

Acreditamos que essa redução de forma indiscriminada para todos os fundos possa

afetar, ou até mesmo inviabilizar, fundos constituídos para a consecução de objetivos

tão importantes quanto os propostos pelo projeto de lei em análise.

O inciso IV do citado artigo autoriza o Estado a celebrar convênios com instituições

de direito público e privado. Tal autorização é desnecessária, pois celebrar convênios

já é competência assegurada aos Poderes. Ademais, a necessidade de autorização

afetaria o princípio da separação e independência dos Poderes.

Assim, concordamos com os argumentos e com a Emenda nº 1 apresentados pela

Comissão de Constituição e Justiça – CCJ.

Por sua vez, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  ao

emitir seu parecer sobre o mérito da proposição, apresentou o Substitutivo nº 1, que

incorpora  as  alterações  propostas  pela  Emenda  nº  1,  da  CCJ,  além  de  propor

contribuições que visam à melhoria das condições ambientais de nosso Estado, com

as quais estamos de acordo.

Cabe informar, ainda, que a referida comissão de mérito decidiu submeter o projeto

à análise da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Em resposta à diligência, a Secretaria manifestou-se de acordo com as modificações

propostas pela CCJ.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1, da Comissão
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de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente e relator - Rômulo Viegas - João Vítor Xavier - Lafayette

de Andrada - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.499/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Liza Prado, “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”.

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

O projeto de lei em tela obriga o Poder Executivo a elaborar uma política destinada

à  implantação  do  conceito  de  desenho  universal  na  produção  de  habitação  de

interesse  social.  Segundo  o  art.  1º,  parágrafo  único,  da  proposição,  o  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 cognitiva, provisórias ou permanentes, mas também

aquelas com estrutura diferenciada, obesidade e mobilidade reduzida, como crianças,

gestantes, idosos”.

Em sua justificação, a autora do projeto afirma que “a adoção das concepções do

desenho universal nos projetos arquitetônicos e urbanísticos é um processo em curso
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no mundo todo, a partir da evolução dos estudos da ergonomia aplicada aos produtos

voltados  à  moradia,  aos  equipamentos  públicos  e  de  lazer,  aos  sistemas  de

circulação e às áreas comuns”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual.

Tendo em  vista  a  necessidade de melhor  sistematizar  a matéria  e  atender  aos

objetivos visados pelo projeto, dentro dos limites da atuação constitucional do Poder

Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social considerou a proposta

meritória,  uma  vez  que  “o  objetivo  do  desenho  universal  é  assegurar  que  todos

possam  utilizar  com  segurança  e  autonomia  os  diversos  espaços  construídos  e

objetos,  sem a  necessidade de criação de produtos especiais  para  pessoas  com

deficiências”, e ratificou a conclusão da Comissão que a precedeu.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  escopo  desta  Comissão,  a

implementação das medidas constantes no projeto original implica despesas para o

erário,  o  que  não  acontece  em  relação  ao  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  pois  este  insere  nas  diretrizes  da  política

estadual de habitação de interesse social,  prevista na Lei  nº  18.315, de 2009, os

conceitos de desenho universal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.499/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem
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nº 214/2012, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/12, foi o projeto distribuído à Comissão

de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Nos termos da solicitação feita pelo Governador, o projeto tramita em regime de

urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.

Fundamentação

O projeto de lei em exame propõe alterações à Lei nº 19.969, de 2011, com vistas a

aumentar o valor das autorizações das operações de crédito a serem realizadas entre

o Poder Executivo e o BNDES.

A Lei  nº  19.969,  de  2011,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação de

crédito até  o limite de R$1.350.000.000,00.  O projeto de  lei  em análise  propõe o

aumento deste valor  para R$ 2.449.816.000,00. Nos termos do projeto, este valor

poderá ser utilizado para duas operações de crédito, e não somente uma, conforme

previsto na referida lei.

Busca-se  ainda  a  ampliação  do  rol  de  projetos  a  serem  beneficiados  com  os

recursos  oriundos  das  operações  de  crédito.  Agora,  não  só  o  Programa  de

Desenvolvimento  Integrado  de  Minas  Gerais–PDI-II  poderá  ser  beneficiado,  mas

também o Programa de Infraestrutura Rodoviária poderá receber recursos até o limite

de R$1.980.043.000,00.

Nos termos da exposição de motivos que acompanha o projeto, apresentada pela

Secretaria  de  Estado  da  Fazenda,  a  destinação  de  recursos  ao  Programa  de

Infraestrutura  Rodoviária  “deve-se  a  alteração  de  escopo  da  operação  em

contratação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –,  vez que

este  agente  financiador  demonstrou,  após  negociações,  disponibilidade  para

empréstimo para o setor rodoviário apenas a partir do exercício de 2013. Assim, dada

a previsão orçamentária e a necessidade de utilização desses recursos ainda em
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2012,  optou-se  por  reestruturar  a  operação  de  crédito  a  ser  contratada  junto  ao

BNDES, segregando o Programa de Infraestrutura Rodoviária, e destinar à operação

o valor outrora previsto para o Programa Minas Logística”.

Ao  elencar  as  atividades  que serão  beneficiadas  com  os  recursos  oriundos  da

operação de credito em análise, o projeto prevê a possibilidade de financiamento de

ações de segurança pública. Tais ações estão previstas no Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2012-2015. Conforme informações prestadas por técnicos

do  Poder  Executivo,  tais  recursos  serão  aplicados  especialmente  nas  ações  de

Modernização do Sistema Prisional,  de Disseminação de Acesso aos Sistemas de

Informação e de Segurança na Copa, previstas no PPAG 2012-2015.

Outra alteração prevista no projeto diz respeito às garantias a serem oferecidas

pelo Estado para a realização das operações de crédito. Nos termos do “caput” do

art.  2º  do  projeto,  permanece a autorização,  já  prevista  na lei,  para que o Poder

Executivo ofereça, como garantia para as operações de crédito, as receitas tributárias

previstas nos art. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II da Constituição Federal.

Introduziu-se, porém, a possibilidade de que as mencionadas receitas tributárias, bem

como aquelas geradas pelos tributos previstos no art. 155 da Constituição Federal,

possam também ser oferecidas como contragarantia, no caso de haver garantia da

União para a realização das operações de crédito mencionadas.

No que se refere aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão,

esclarecemos,  primeiramente,  que,  por  força  do disposto  no  art.  61,  inciso  IV,  da

Constituição  do  Estado,  compete  à  Assembleia  Legislativa  dispor  sobre  dívida

pública, abertura e operação de crédito. Importante também observar que o art. 90,

inciso  XVIII,  da  Carta  mineira  confere  ao  Governador  do  Estado  a  competência

privativa  para contrair  empréstimo externo ou interno e fazer  operação ou acordo

externo  de  qualquer  natureza,  após  autorização  da  Assembleia  Legislativa,

observados os parâmetros de endividamento regulados em lei, dentro dos princípios

da Constituição da República.

Registre-se, assim, a necessidade de autorização legislativa para que a referida

operação de crédito seja realizada.

A efetivação da operação de crédito depende também do cumprimento do disposto
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no art.  167,  III,  da Constituição Federal,  que veda a  realização de operações  de

crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Poder Legislativo por maioria absoluta.

A regulamentação  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000), notadamente nos termos dos seus arts. 29, inciso III, e

32,  §  1º,  inciso  I.  O  principal  requisito  previsto  na  referida  lei  é  que  o  pleito

formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e

jurídicos que demonstre a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e

econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas  nas  Resoluções  nº  40,  de

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/ 2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal, nas já mencionadas resoluções.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157,

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.
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Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários exigidos pelas normas mencionadas, ressaltamos que tal análise será

feita  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  no  momento

oportuno.

Por  fim,  apresentamos  a  Emenda  n° 1,  no  intuito  de  corrigir  erro  de  técnica

legislativa do projeto, tendo em vista que somente os arts. 1º e 2º da Lei nº 19.969, de

2011, estão sofrendo alteração em seu texto. Dessa forma, não se mostra necessário

alterar todos os artigos da lei conforme propõe o art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.060/2012, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

“Art. 1° – Os arts. 1º e 2º da Lei nº 19.969, de 26  de dezembro de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, no valor

total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  e  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem aplicados  na execução dos

seguintes programas:

I – 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - PDI II, no valor de

até R$469.773.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e setenta

e três mil reais);

II - Programa de Infraestrutura Rodoviária, no valor de até R$1.980.043.000,00 (um

bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil reais).

Parágrafo único - As operações de que trata o “caput” têm por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações definidas no

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG,  relacionadas  às  áreas  de

infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização  das  operações  de  crédito  previstas  nesta  lei  as  cotas  e  as  receitas
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tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização das operações de

crédito,  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como

contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e

os  recursos  de  que  tratam  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.'.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 214/2012, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 19.969, de 26 de

dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – e dá

outras providências”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

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, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe propõe alterações à Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que

autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Consoante mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, o projeto de lei

pretende “realizar alteração de valor nas operações de crédito junto ao BNDES e

redistribuir  esse recurso em dois  programas distintos junto a esse mesmo agente

financiador”.  No  que  tange  à  alteração  de  valor,  o  projeto  de  lei  solicita  que  a
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autorização  legislativa  para  a  realização  de  operações  de  crédito  passe  de  até

R$1.350.000.000,00 para até R$ 2.449.816.000,00.

No que se refere à alteração de escopo da operação, a exposição de motivos da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  informa  que  a  reorientação  dos

investimentos se deve ao fato de terem sido alterados os entendimentos com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  o qual  demonstrou disponibilidade de

empréstimo para o setor  rodoviário  apenas a partir  do exercício de 2013. Dada a

necessidade de utilização desses recursos ainda no exercício de 2012, optou-se por

promover a reestruturação da operação de crédito junto ao BNDES, em substituição à

operação com o BID.

A aplicação dos recursos, nos termos do projeto em comento, dar-se-á da seguinte

maneira:

I – até R$ 469.773.000,00 no 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas

Gerais - PDI-II; e

II – até R$ 1.980.043.000,00 no Programa de Infraestrutura Rodoviária.

A operação de crédito descrita no inciso I - PDI-II -, mantém a forma original de

aplicação de seus recursos, quais sejam ações inseridas no Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  relacionadas  com  infraestrutura,  mobilidade

urbana e  segurança pública.  Conforme informações fornecidas pela Secretaria  de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  pela  SEF,  os  recursos  serão

destinados  às  ações  Modernização  do  Sistema  Prisional,  Segurança  na  Copa  e

Disseminação de Acesso aos Sistemas de Informação (PM).

Conforme previsto no PPAG 2012-2015, a ação Modernização do Sistema Prisional

compreende iniciativa do Programa Estruturador  Infraestrutura de Defesa Social  e

tem  por  finalidade  ampliar  o  número  de  vagas  ofertadas  pelo  sistema  prisional,

interferindo na melhoria  da  qualidade de vida  da  população carcerária e  em  sua

ressocialização. A previsão é de criação de 2.200 novas vagas apenas no exercício

de 2012.

A ação  Segurança  na  Copa  está  arrolada  no  Programa  Estruturador  Copa  do

Mundo 2014 e tem por finalidade adequar o sistema de segurança pública de forma a

atender plenamente às necessidades da Copa do Mundo FIFA 2014. O produto a ser
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obtido é a execução do plano de segurança em nível estadual.

Por sua vez, a ação Disseminação de Acesso aos Sistemas de Informação (PM)

está inserida no Programa Polícia Ostensiva e tem por finalidade promover o acesso

em condições adequadas aos sistemas de informação pelas unidades operacionais

da Polícia Militar,  com vistas à melhoria e agilidade no registro e na consulta de

dados.  Como  resultado,  pretende-se  alcançar  65  Municípios  com  sistema  de

informação acessado.

A operação de crédito descrita no inciso II – Programa de Infraestrutura Rodoviária

–  contará  com  recursos  da  ordem  de  R$  1,9  bilhão,  que  serão  destinados  ao

Programa Estruturador Minas Logística. De acordo com o explicitado no PPAG 2012-

2015 seu objetivo  é  aumentar  a  competitividade logística  do  Estado por  meio  da

superação dos principais gargalos da infraestrutura.

O projeto de lei prevê ainda alteração no dispositivo que trata da garantia para a

operação de crédito a ser concedida pelo Estado. A autorização para a vinculação

das receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da

Constituição Federal a título de garantia foi mantida, sendo incluído dispositivo que

autoriza a vinculação de tais receitas, além dos recursos próprios previstos no art.

155 da Constituição Federal para fins de contragarantia, no caso de a União garantir

a referida operação.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição, mas, com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal. Quanto

à referida exigência, o projeto prevê, em seu art. 2º, a autorização para oferecer como

garantia, para realização das operações de crédito, a vinculação das cotas e receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da
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República, suprindo, nesse aspecto, o requisito postulado.

Ainda, o § 1º do art. 40 da LRF estabelece que a garantia estará condicionada ao

oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida,

e à adimplência da entidade que a pleitear, relativamente às suas obrigações junto ao

garantidor e às entidades por este controladas. Esse dispositivo estabelece também

que a contragarantia exigida pela União ao Estado poderá consistir na vinculação de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  condições:  existência  de  prévia  e  expressa

autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais

ou lei  específica;  inclusão,  no orçamento ou em créditos  adicionais,  dos recursos

provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

observância  dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal;  autorização

específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; e,

atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a

realização  de  operações  de  crédito  que  excedam  o  montante  das  despesas  de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964,  que em seu art.  3° dispõe que a lei  de orçame nto compreenderá todas as
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receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Complementarmente,  o  Senado  Federal  fixou  condições  e  limites  que  estão

consubstanciados nas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização.

Em seu art. 18, I, a Resolução nº 43, de 2011, consoante exigência do § 1º do art.

40 da LRF, estabelece que será exigida contragarantia em valor igual ou superior ao

da garantia a ser concedida aos Estados, Distrito Federal e Municípios em operações

de crédito interna e externa. Nesses termos, o projeto, no parágrafo único de seu art.

2º, autoriza o Poder Executivo a oferecer a título de contragarantia à União, caso esta

figure  como  garantidora  da  operação,  a  vinculação  de  sua  cota  de  repartição

constitucional das receitas tributárias previstas nos arts. 157 e 159 da Constituição da

República e de suas receitas próprias previstas no art. 155, suprindo, dessa maneira,

tal exigência.

Em seu art. 9º,  a Resolução nº 43, de 2001, estabelece que o saldo global das

garantias  concedidas pelos  Estados,  pelo Distrito  Federal  e  pelos  Municípios  não

poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL.  A Resolução n° 40,  de

2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do 1 5° exercício financeiro contado a

partir  do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada Líquida –

DCL – não poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°,

que,  no  mesmo  período  citado  anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do

exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a

cada exercício financeiro.  Conforme o Relatório  de Gestão Fiscal  referente  ao  3°

quadrimestre de 2011, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 181,79%, inferior,  portanto,  ao percentual  do limite de

endividamento, que é de 200%.
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Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”.

Com  vistas  à  verificação  de  tal  limite,  a  Lei  nº  20.026,  de  10/1/2012,  fixa  as

despesas de capital em R$ 5.966.511.326,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$  277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende  contratar,  ou  seja  R$  2.449.816.000,00,  obtém-se  o  valor  de  R$

2.726.861.574,00,  inferior,  portanto,  ao  montante  das  despesas  de capital,  o  que

atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.060/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Rômulo Viegas - Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

19.960, de 23/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.
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Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa a alterar a Lei nº 19.960, de 2011, que autorizou o

Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito,  em  moeda  estrangeira,  junto  ao

Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  –  BID  –,  no  valor  equivalente  a  até

US$700.000.000,00, a serem aplicados na execução das ações do Programa Minas

Logística e Segurança Pública. De acordo com as modificações propostas, o valor da

operação anteriormente autorizada fica alterado para até US$80.000.000,00, a serem

aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa de Fortalecimento da

Segurança Cidadã.

As  demais  disposições,  relativas  à  contragarantia  à  União,  consignação  dos

recursos provenientes da operação na lei orçamentária e pagamento das despesas

relativas  a  amortização  do  principal,  juros  e  demais  encargos  decorrentes  da

operação, permanecem inalteradas.

Conforme  exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  que

acompanha a mensagem do Governador, a alteração deve-se à “incompatibilidade do

fluxo de ingresso dos recursos tomados de empréstimo junto ao BID e a execução do

Programa  Minas  Logística,  vez  que  o  agente  financiador  demonstrou,  após

negociações, disponibilidade para empréstimo para o setor rodoviário apenas a partir

do exercício 2013, tornando inviável a aplicação nas ações anteriormente pleiteadas”.

A exposição  de  motivos  ainda  informa  que,  não  obstante  a  impossibilidade  de

aplicação dos recursos conforme anteriormente autorizado, é possível o ingresso de

recursos para a área de defesa social. Assim, por meio da proposição em exame,

busca-se realizar alterações de valor e finalidade na lei em vigor.

Tendo em vista que se trata de operação diversa da anteriormente autorizada, a

autorização legislativa faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da

Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos arts. 61, IV,

e 90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o citado art. 61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.
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A efetivação da operação de crédito, além de necessitar de autorização legislativa,

depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas  nas  Resoluções  nº  40,  de

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal,  nas  já  mencionadas  resoluções,  e  a  autorização  específica  do

Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts.

157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contra garantia à União

e para pagamento de débitos para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.



77
____________________________________________________________________________

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Apresentamos a Emenda nº 1, ao final redigida, no intuito de aperfeiçoar a redação

do parágrafo único do art. 1º, acrescentando a referência a programas e não apenas

a ações,  uma vez que os incisos I  a  VII  cuidam, em sua maioria,  de  programas

previstos no PPAG.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.061/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 19.960, de 2011, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades e projetos  do Estado,  em especial  os  programas e ações definidos no

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – a seguir relacionados:”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 215/2012, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 19.960, de 23 de

dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá outras providências”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

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, nos termos do art.188,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa alterar a Lei nº 19.960, de 2011, que autorizou o

Poder Executivo a realizar operação de crédito, até o limite de US$700.000.000,00,

junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, a serem aplicados na

execução das ações do Programa Minas Logística e Segurança Pública. De acordo

com as modificações propostas, o valor da operação anteriormente autorizada fica

alterado  para  até  US$80.000.000,00,  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações

estabelecidas no Programa de Fortalecimento da Segurança Cidadã.

Conforme  a  exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  que

acompanha a mensagem do Governador, a alteração proposta foi necessária devido

à “incompatibilidade do fluxo de ingresso dos recursos tomados de empréstimo junto

ao BID e a execução do Programa Minas Logística, vez que o agente financiador

demonstrou,  após  negociações,  disponibilidade  para  empréstimo  para  o  setor

rodoviário apenas a partir do exercício 2013, tornando inviável a aplicação nas ações

anteriormente  pleiteadas”.  O  texto  informa  ainda  que,  não  obstante  essa

indisponibilidade, será possível a aplicação de recursos na área de Defesa Social no

intuito de “reduzir a incidência da criminalidade violenta no Estado de Minas Gerais,

garantindo  a  continuidade  e  o  devido  aprimoramento  da  política  estadual  de

segurança pública, com foco no paradigma da segurança cidadã”. Assim, por meio da

proposição em exame, busca-se reduzir o valor e alterar a finalidade da aplicação de

recursos da Lei nº 19.960, de 2011.

As demais  disposições,  relativas à contragarantia  à União e à consignação dos

recursos  provenientes  da  operação  na  Lei  Orçamentária,  tais  como as  despesas

relativas  a  amortização  do  principal,  juros  e  demais  encargos  decorrentes  da

operação, permanecem inalteradas.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição, mas, com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos. A emenda acrescenta ao parágrafo único do art. 1º a referência

a programas e não apenas a ações, uma vez que os incisos I a VII tratam, em sua
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maioria,  de  programas  previstos  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –

PPAG.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de

crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art. 32 e,  no caso da

União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal. O § 1º

do  art.  40  estabelece  que  a  garantia  estará  condicionada  ao  oferecimento  de

contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência

da entidade que a pleitear, relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às

entidades  por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a

contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de

receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências

constitucionais.  O § 2º  do mesmo artigo determina que,  no caso de operação de

crédito contraída com organismo financeiro internacional ou com instituição federal de

crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia

a ente que atenda, além da prestação da contragarantia, às exigências legais para o

recebimento de transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima

dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando o atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;
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5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF de inclusão, no orçamento ou em créditos

adicionais,  dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320, de

1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orça mento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado, comando presente no art. 3º da proposição em

análise.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nos 40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. A Resolução nº 43, de 2001, estabelece, em seu art. 9º,  que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos

Municípios não poderá exceder 22% da Receita Corrente Líquida – RCL. Em seu art.

3°,  determina  que,  ao  final  do  15° exercício  financ eiro  contado  a  partir  do

encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada Líquida – DCL – não

poderá ser superior a duas vezes a RCL. Em seu art.  4°,  dispõe que, no mesmo

período citado anteriormente,  o excedente  apurado ao final  do  exercício  de  2001

deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a cada exercício
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financeiro. Conforme o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3° quadrimestre de

2011, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual da DCL sobre a

RCL é de 181,79%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é

de 200% .

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”.

Com  vistas  à  verificação  de  tal  limite,  a  Lei  nº  20.026,  de  10/1/2012,  fixa  as

despesas de capital em R$ 5.966.511.326,00 para 2012, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$  277.045.574,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

receitas  de  operação de crédito  previstas  o valor  da operação de crédito  que se

pretende contratar, ou seja R$ 150.008.000, 00 – com taxa de câmbio, fornecida pelo

Banco Central do Brasil em 30/12/2011, de R$1,87 para cada dólar –, obtém-se o

valor de R$ 427.053.574,00, inferior, portanto, ao montante das despesas de capital,

o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.061/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Duarte Bechir, relator - Rômulo Viegas - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder
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Executivo a contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento –

CAF – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito, em moeda estrangeira, com a Corporação Andina de Fomento – CAF –, em

valor  equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Caminhos de Minas.

A proposição autoriza o Poder Executivo a oferecer, como contragarantia à União,

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República. Dispõe ainda que

os recursos provenientes da operação serão consignados como receita orçamentária

do  Estado  e  que  o  orçamento  do  Estado  consignará  anualmente  os  recursos

necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao

pagamento de juros e demais encargos pertinentes.

De  acordo  com  a  mensagem  do  Governador  que  encaminha  a  proposição,  os

recursos serão utilizados para a ampliação da capacidade de rodovias que exerçam o

papel  integrador  de  regiões  socioeconômicas  interdependentes  no  Estado.  Além

disso,  os  recursos  possibilitarão  a  melhoria  do  acesso ao Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves.

Inicialmente,  cabe-nos  esclarecer  que  a  esta  Comissão  incumbe  a  análise  dos

aspectos jurídico-constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo  Estado  faz-se  necessária  por  força  do  disposto  no  art.  32,  §  1º,  I,  da  Lei

Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos arts. 61, IV, e
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90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o citado art.  61, IV, compete à

Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além de necessitar de autorização legislativa,

depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das Despesas

de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

A operação  deverá  também  obedecer  às  condições  e  aos  limites  fixados  pelo

Senado,  especialmente  às  regras  estabelecidas  nas  Resoluções  nº  40,  de

20/12/2001, e nº 43, de 21/12/2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas

por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; e a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal,  nas  já  mencionadas  resoluções,  e  a  autorização  específica  do

Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo.

No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts.

157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e

para pagamento de débitos para com esta.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo
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ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Acatamos a emenda encaminhada pelo Governador  por  meio da  Mensagem nº

222/2012.  A referida  emenda visa a revogar  a Lei  nº  19.966,  de 26/12/2011,  que

autoriza o Poder  Executivo a realizar  operação de crédito com o Japan Bank  for

International Cooperation – JBIC –, tendo em vista as restrições apresentadas pelo

JBIC  para  financiar  momentaneamente  obras  de  infraestrutura  fora  do  território

japonês,  contrariando  a  expectativa  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  de

concluir as negociações no ano fiscal 2012.

Além disso, apresentamos a Emenda nº 2 com o intuito de especificar as ações e

programas que serão financiados pelos recursos objeto da operação de crédito em

análise.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei  nº  3.062/2012 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Fica revogada a Lei n° 19.966, de 26 de  dezembro de 2011.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (…)

Parágrafo único – A operação de que trata  o “caput”  tem por  objetivo  financiar

atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  a  Ação  Caminhos  de  Minas  do

Programa Minas Logística, definida no Plano Plurianual  de Ação Governamental –

PPAG.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Glaycon Franco - André
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Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  de Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 219/2012, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito junto à Corporação Andina de Fomento – CAF”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nº s 1

e 2, que apresentou .

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito,  no valor  equivalente a US$300.000.000,00, junto à Corporação Andina de

Fomento  –  CAF  –,  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações  estabelecidas  no

Programa Minas Logística, Ação Caminhos de Minas. A referida operação ocorre em

substituição à autorizada pela Lei nº 19.966, de 2011 contratada com o Japan Bank

for Internacional Cooperation – JBIC.

Conforme exposição  de  motivos  do  Governador  do  Estado,  “os  recursos  serão

utilizados na ampliação da capacidade de rodovias que exerçam papel integrador de

regiões  socioeconômicas  interdependentes  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  que

possibilitem a melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN

-, “vis-a-vis” a ampliação de sua capacidade e desenvolvimento de longo prazo”.

Tal  ampliação  encontra-se  amparada  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado – PMDI –, como parte integrante dos objetivos estratégicos da Rede de

Infraestrutura,  que  visa  melhorar  a  qualidade  da  malha  rodoviária  mineira  e  a

integração  das  regiões  do  Estado.  Este  objetivo  materializa-se  no  Programa

Caminhos de Minas, integrante do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-

2015,  que  tem  por  objetivo  pavimentar  ligações  faltantes  entre  Municípios  que

guardam  relações  comerciais  e  que  necessitam  do  intercâmbio  permanente  de
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produtos, serviços e pessoas.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição e apresentou as Emendas nºs 1 e 2.

A Emenda nº 1 tem por objetivo revogar a Lei nº 19.966, de 2011, que autoriza o

Poder Executivo a realizar operação de crédito com o Japan Bank for Internacional

Cooperation – JBIC –, e a Emenda nº 2, com o intuito de evitar uma leitura conflitante,

dá maior clareza ao parágrafo único do art. 1º do projeto de lei em análise.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal –

LRF –, em seu art. 40, autoriza os entes a conceder garantia em operações de crédito

internas ou externas, observadas as normas de seu art.  32 e, no caso da União,

também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º do art.

40 estabelece que a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia,

em valor igual ou superior ao da garantia concedida, e à adimplência da entidade que

a pleitear, relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por

este controladas. Esse dispositivo estabelece também que a contragarantia exigida

pela  União  ao  Estado  poderá  consistir  na  vinculação  de  receitas  tributárias

diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais. O § 2º do

mesmo  artigo  determina  que,  no  caso  de  operação  de  crédito  contraída  com

organismo financeiro internacional  ou com instituição federal  de crédito e fomento

para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda,

além da prestação da contragarantia,  às exigências  legais  para o recebimento de

transferências voluntárias, sendo nula a garantia concedida acima dos limites fixados

pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixadas  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles

controladas direta ou indiretamente, e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:  existência  de  prévia  e

expressa autorização para a contratação, no texto da Lei Orçamentária, em créditos
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adicionais ou lei  específica; inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos

recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de

receita;  observância  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal;

autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito

externo; atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  n° 4.320,  de

1964,  que em seu art.  3° dispõe que a lei  de orçame nto compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. A Resolução n° 40, de 2001, determina,  em seu art. 3°, que, ao final do

15° exercício financeiro contado a partir do encerr amento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida – DCL – não poderá ser superior a duas vezes a Receita

Corrente Líquida - RCL. Segundo o referido Relatório de Gestão Fiscal, o percentual

da  DCL sobre  a  RCL apurado  em  dezembro  de  2011  foi  de  181,79%,  inferior,
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portanto, ao percentual do limite de endividamento estabelecido na Resolução, que é

de 200% . Em seu art. 9º, a Resolução nº 43, de 2001, estabelece que o saldo global

das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não

poderá exceder 22% da RCL.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  do  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - § 3° Para fins do disposto no inciso V d o § 1°, considerar-se-á, em cada

exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e

o das despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, a Lei nº 20.026, de 2012, a Lei Orçamentária

Anual  –  LOA –,  fixa  as  despesas  de  capital  em  R$5.966.511.326,00  para  2012,

enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$277.045.574,00.

Adicionando-se ao valor  das receitas  de operação de crédito previstas  o valor  da

operação de crédito que se pretende contratar, ou seja R$562.530.000,00 - com taxa

de câmbio, fornecida pelo Banco Central do Brasil  em 30/12/2011, de R$1,8751 –

Ptax  de  compra  –  para  cada  dólar  americano  –,  obtém-se  o  total  de

R$839.575.574,00,  inferior,  portanto,  ao montante das despesas de capital,  o  que

atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157, a alínea

“a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.062/2012, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição de

Justiça.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Lafayette de Andrada - Antônio
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Júlio - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 220/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.086/2012, que cria o cargo de Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

A proposição tem por escopo a criação, no âmbito da Governadoria do Estado, do

cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos e

do respectivo Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de

Investimentos.

Segundo a mensagem do Governador que acompanha a proposição, a criação do

referido cargo e do respectivo gabinete tem por finalidade prestar assessoramento

técnico especializado diretamente ao Governador, em matéria de investimentos no

âmbito  do  Poder  Executivo,  além  de coordenar  e  de  promover  a  integração dos

correspondentes projetos e ações, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Delegada nº

180, de 20/1/2011. Trata-se aqui especialmente da coordenação e integração da ação

governamental do Poder Executivo no ciclo das políticas públicas a cargo do Estado,

com a possível integração dos órgãos e entidades da administração pública estadual

em sistemas setoriais,  os quais  serão agrupados nas áreas temáticas básicas da

função  administrativa  e  da  governança  institucional  do  Poder  Executivo:  de

planejamento,  gestão  e  finanças;  de  direitos  sociais  e  de  cidadania;  e  de

desenvolvimento  sustentável,  segundo  o  critério  de  finalidade  prioritária  de  cada
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sistema.

Nesse  contexto,  o  projeto  estabelece  as  atribuições  do  cargo  de  Secretário  de

Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, que constam dos incisos I

a IV do art. 1º.

De acordo com a Lei Delegada nº 180, a administração pública atuará por meio de

políticas públicas para o desenvolvimento humano no Estado, com vistas à inovação,

à melhoria dos indicadores sociais,  à redução das desigualdades regionais,  e dos

objetivos prioritários do Estado fixados pelo art. 2º da Constituição Mineira. E, para a

consecução desses objetivos, a referida lei prevê o modelo de gestão transversal de

desenvolvimento,  orientado  pelas  diretrizes  de  colaboração  institucional  e  de

intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental.

Nesse passo, o art. 2º da proposição estabelece que o cargo de Secretário que se

pretende criar integrará a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e

Finanças  e  a  Junta  de  Programação  Orçamentária  e  Financeira  de  que  tratam,

respectivamente, os arts. 9º e 13 da citada Lei Delegada nº 180. Ressalte-se que os

referidos órgãos exercem as ações de coordenação do planejamento e da gestão do

Governo do Estado e são de caráter consultivo e deliberativo das políticas públicas de

planejamento, orçamento, gestão e finanças, de forma integrada, com o objetivo de

garantir  a  intersetorialidade,  a  transversalidade,  a  integração  e  a  efetividade  das

ações governamentais, conforme o disposto no art. 8º daquela lei.

Ressalte-se, por ser oportuno, a existência da Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o

subsídio do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de

Estado e de Secretário Adjunto de Estado.

A  proposição  ainda  estabelece  que  os  cargos  de  provimento  em  comissão

necessários  à  composição  da  estrutura  do  Gabinete  de  Secretário  de  Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos serão objeto de remanejamento,

conforme disposto no art. 31 da Lei Delegada n° 174 , de 26/1/2007, vale dizer, do

remanejamento do quantitativo dos DADs-unitários, FGDs-unitários e GTEs-unitários

distribuídos entre os órgãos da Administração Direta.

Outrossim,  o  projeto  determina  que  o  disposto  no  inciso  VI  do  art.  27  da  Lei

Delegada nº 180 se estende ao Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário para
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Coordenação de Investimentos, o que vale dizer que esse Gabinete receberá apoio

logístico e operacional da Secretaria-Geral, órgão da estrutura da Governadoria do

Estado, a qual compete assistir diretamente o Governador no desempenho de suas

atribuições.

Por  último,  o projeto em análise  cria  o cargo de Chefe Adjunto  Institucional  da

Polícia Civil, cujo titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado

e escolhido entre integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado

de Polícia. Nos termos da mensagem do Governador, a criação desse cargo tem o

intuito de promover condições de aprimoramento do arranjo diretivo da Instituição.

Assim como está previsto para o cargo de Chefe Adjunto da Polícia Civil, o cargo de

Chefe  Adjunto  Institucional  da  Polícia  Civil  que  ora  se  propõe  criar  terá  as

prerrogativas,  vantagens  e  representação  de  Secretário  Adjunto  de  Estado,  nos

termos do parágrafo único do art. 5º da proposição.

A esse respeito,  ressalte-se o art.  30 da Lei  Delegada nº 174,  de 2007, com a

redação dada pela Lei Delegada nº 182, de 2011, que estabelece que o cargo de

Chefe Adjunto da Polícia Civil,  entre outros ali  destacados, tem as vantagens e o

padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto.

A Carta mineira, no art. 61, enumera as matérias de competência do Estado que

deverão ser apreciadas pela Assembleia Legislativa por meio de lei  formal,  com a

sanção do Chefe do Executivo.

Quanto às regras de iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, o

art. 66, III, “b”, da Constituição assegura ao Governador do Estado a iniciativa de lei

que vise à criação de cargo e função públicos na administração direta, autárquica e

fundacional e a fixação da respectiva remuneração, respeitados os parâmetros da Lei

de Diretrizes Orçamentárias.

Por conseguinte, em face da proposta de criação de cargos implicar aumento da

despesa pública, cabe trazer à colação o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de

2000,  Lei  de Responsabilidade Fiscal  – LRF. O art.  16 desta lei  determina que a

criação  de  ação  governamental  que  acarrete  aumento  da  despesa  será

acompanhada  das  seguintes  informações:  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro  no  exercício  em que deva entrar  em vigor  e  nos dois  subsequentes e
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declaração do ordenador da despesa de que tal aumento está em sintonia com a Lei

Orçamentária Anual, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O “caput”

do  art.  17,  por  sua  vez,  considera  despesa  obrigatória  de  caráter  continuado  “a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

dois exercícios”.

Nesse aspecto, registre-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – enviou a esta Casa o Ofício nº 181/2012, no qual informa que o impacto

financeiro decorrente da aprovação do projeto em comento será de R$ 311.625,33.

Ressalte-se, por derradeiro, que, objetivando compatibilizar o texto da proposição,

notadamente o disposto nos seus arts. 2º e 4º, com o que dispõe a Lei Delegada nº

180,  de  2011,  mas  sem  alterar-lhes  o  conteúdo,  e  atender  à  técnica  legislativa,

apresentamos na conclusão deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 3.086/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo e o cargo de Chefe Adjunto Institucional

da Polícia Civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado, no âmbito da Governadoria, o  cargo de Secretário de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, com as atribuições de:

I – coordenar as ações de desenvolvimento dos projetos de investimento no âmbito

do  Poder  Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador;

II  –  articular-se  com  os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  com  vistas  à

atuação integrada para a qualidade dos investimentos;

III – acompanhar a implementação das diretrizes governamentais em relação aos

projetos de investimento;

IV – exercer atividades correlatas.
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Parágrafo  único  –  O  exercício  das  atribuições  previstas  no  "caput"  se

compatibilizará  com  as  competências  dos  demais  órgãos  e  entidades  do  Poder

Executivo.

Art. 2° – O Secretário de Estado Extraordinário par a Coordenação de Investimentos

integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e Finanças e a

Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que tratam, respectivamente,

os arts. 9° e 13 da Lei Delegada n° 180, de 20 de j aneiro de 2011.

Art.  3° –  Fica  criado  o  Gabinete  do  Secretário  de  E stado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos, de que trata o art. 1° desta lei, cuja estrutura será

estabelecida em regulamento.

Parágrafo  único  –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  necessários  à

composição da estrutura  do  Gabinete  a  que  se  refere  o  “caput”  serão  objeto  de

remanejamento,  conforme disposto  no art.  31 da  Lei  Delegada n° 174,  de 26  de

janeiro de 2007.

Art. 4° – Os incisos IV a VI do § 2° do art. 9° da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos IV a VIII:

"Art. 9° – (...)

§ 2° – (...)

IV – Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

V – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

VI – Advogado-Geral do Estado;

VII – Controlador-Geral do Estado;

VIII – Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas.".

Art. 5° – Os incisos III a VI do § 2° do art. 13 da  Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos III a VII:

"Art. 13 – (...)

§ 2° – (...)

III – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

IV – Subsecretário do Tesouro Estadual;

V – Subsecretário da Receita Estadual;

VI – Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto;
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VII – Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental.".

Art. 6° – Fica acrescentado ao § 1° do art. 26 da L ei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IV:

"Art. 26 – (...)

§ 1° – (...)

IV  –  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos.".

Art. 7° – O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 27 – (...)

VI  –  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  dos

Gabinetes do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo e do Secretário

de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos e, no que couber, do

Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  sem

prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Dele gada n° 179, de 2011;".

Art. 8° – Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

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

Quintão - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 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 proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1. Retorna agora
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a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.667/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  autoriza  o

donatário do imóvel de que trata a Lei nº 11.963, de 30 de outubro de 1995, 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.

Dispõe o art. 2º da proposição que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei, não lhe for

dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.667/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 1.667/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 11.963, de 30 de outubro de
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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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.509/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.509/2011, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Alvorada,  com  sede  no

Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.509/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Alvorada, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Alvorada, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.746 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.746/2011,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de Santana

do Deserto, 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° 2.746/2011

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Santana do Deserto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Dyrce Jos é da Silva e Souza a escola

estadual  de  ensino  médio  localizada  na  Rua  Marechal  Francisco  Damasceno

Portugal, n° 225, Centro, no Município de Santana d o Deserto.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.797/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.797/2012, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no Município

de Monte Azul, 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 2.797/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barreirinho, com sede no

Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  de

Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.803/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.803/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar – Asol-art –, 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 Nº 2.803/2012

Declara de utilidade pública a Associação Somos Operários do Lar – Asol-art –, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Somos Operários do Lar -

Asol-art -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.804 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.804/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que
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declara de utilidade pública a Creche Comunitária  Santa Terezinha,  com sede no

Município de Timóteo, 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° 2.804/2012

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santa Terezinha, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária Santa Terezinha,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.812/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.812/2012, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia, com

sede no Município de Taiobeiras, 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 2.812/2012

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Teatro Expressart & Cia,

com sede no Município de Taiobeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação  do Grupo de Teatro
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Expressart & Cia, com sede no Município de Taiobeiras.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.814/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 2.814/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio às Comunidades do

Município de Medina, com sede no Município de Medina, 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 2.814/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio às Comunidades do

Município de Medina, com sede no Município de Medina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente de Apoio às

Comunidades do Município de Medina, com sede no Município de Medina.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.817/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.817/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro – AMBC –,

com sede no Município de Mesquita, 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 Nº 2.817/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro - AMBC

-, com sede no Município de Mesquita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Cruzeiro - AMBC -, com sede no Município de Mesquita.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.823/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.823/2012, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que declara

de utilidade pública a União Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e

Distritos – Unijuf –, 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 2.823/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  União  Juizforana  de  Associações

Comunitárias de Bairros e Distritos – Unijuf –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  União  Juizforana  de

Associações Comunitárias de Bairros e Distritos – Unijuf –, com sede no Município de

Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.825/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.825/2012, de autoria do Deput ado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública a Casa da Criança de Delfinópolis, com sede no Município de

Delfinópolis, 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 2.825/2012

Declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança de Delfinópolis, com sede

no Município de Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Casa  da  Criança  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.854/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.854/2012, de autoria do Deput ado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra, com sede no Município

de Piumhi, 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 2.854/2012

Declara de utilidade pública a entidade Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra,

com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa dos Velhinhos Grijalva

Alves Terra, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.861/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.861/2012, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Conselho Central de Formiga da Sociedade São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.861/2012

Declara de utilidade pública a entidade Conselho Central de Formiga da Sociedade

de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Conselho  Central  de

Formiga da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.870/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.870/2012, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  e  Amigos  do  Bairro

Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí, 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 2.870/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do

Bairro Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Moradores e Amigos do Bairro Inconfidentes, com sede no Município de São Gonçalo

do Sapucaí.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique , relator - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2012

ATA

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.120  a

3.127/2012 - Requerimentos nºs 2.984 a 2.993/2012 - Requerimentos das Comissões

Especiais  para  o  Enfrentamento  do  Crack  e  da  Dívida  Pública  e  dos  Deputados

Duarte  Bechir  e  outros,  Bruno  Siqueira  e  Carlin  Moura  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Saúde, de Educação e da

Pessoa com Deficiência e dos Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva (2) e

Fred  Costa  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Rogério Correia e André Quintão - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Questões  de  ordem  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -

Despacho de Requerimentos:  Requerimento do  Deputado Duarte Bechir  e outros;

deferimento  -  Chamada  para  recomposição  do  número  regimental;  existência  de

quórum para votação -  Votação de Requerimentos: Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência;  requerimento  da  Comissão  Especial  da  Dívida  Pública;  aprovação  -

Requerimentos da Comissão Especial para Enfrentamento do Crack e dos Deputados

Bruno  Siqueira  e  Carlin  Moura;  aprovação -  Discussão  e  Votação de Indicações:

Indicação  nº  51/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  da  Sra.  Maria

Cristina  Freire  Barbosa para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação;  votação

secreta; aprovação - Indicação nº 53/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome

da  Sra.  Miracy  Barbosa  de  Sousa  Gustin  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação; votação secreta; aprovação - Indicação nº 55/2012, feita pelo Governador

do Estado, do nome do Sr. Oderli de Aguiar para compor o Conselho Estadual de

Educação; votação secreta; aprovação - Indicação nº 61/2012, feita pelo Governador

do Estado, do nome da Sra. Yeda Prates Bernis para compor o Conselho Estadual de
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Educação; votação secreta; aprovação - Indicação nº 62/2012, feita pelo Governador

do Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para compor o Conselho

Estadual de Educação; votação secreta; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação

de Proposições: Prosseguimento da discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.915/2012;  discurso do Deputado Rogério Correia;  questões de ordem; chamada

para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio  Genaro  -  Antônio Júlio  -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos  Mosconi  -  Célio

Moreira - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado 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 3.120/2012

Proíbe  no  Estado  o  uso  de  caixas  de  papelão  para  embalar  compras  em

supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou quaisquer

outros estabelecimentos comerciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida no Estado a utilização de caixas de papelão  para embalar

compras em supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou

quaisquer outros estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para a violação do

disposto nesta lei estará sujeita a advertência e multa de R$10.000,00 (dez mil reais),

na  primeira  infração;  e,  dobrando-se  o  valor  da  multa  em  cada  reincidência,  à

suspensão das atividades por cinco dias e ao fechamento definitivo, nos termos de

regulamento  a  ser  editado  pelo  órgão  competente  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data da publicação desta lei.

Art.  3º  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  que  os  estabelecimentos

recebedores de caixas de papelão as destinem ao processo de reciclagem.

Art.  4º  -  Compete  aos  órgãos  municipais,  inclusive  os  de  vigilância  sanitária,

separadamente ou em conjunto, a fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação

das sanções nela previstas.

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

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Tem se tornado prática corrente o fornecimento “gratuito”, por parte de
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estabelecimentos  comerciais,  de  caixas  de  papelão  usadas  para  seus  clientes

transportarem compras. O que pode parecer, à primeira vista, preocupação com o

meio ambiente,  na verdade, é mais uma estratégia dos estabelecimentos para se

livrar do encargo e da responsabilidade de dar destinação adequada às caixas. O que

ocorre, entretanto, com a utilização de caixas de papelão usadas é um elevado risco

à  saúde  pública,  pois  estudos  científicos  mostram  que  elas  apresentam  maior

quantidade de bactérias quando comparadas com outros recipientes de mercadorias,

como as sacolas plásticas e as chamadas “ecobags” (sacolas de pano).

Nas caixas de papelão,  80% das amostras apresentaram coliformes totais,  62%

apresentaram coliformes fecais, e 56%, Escherichia coli, além de fungos, bolores e

leveduras.

Essas caixas revelaram ainda elevadas cargas microbianas quando comparadas às

sacolas plásticas (cerca de oito vezes mais bactérias e doze vezes mais fungos),

além da presença de quatro bactérias do grupo coliforme, inclusive Escherichia coli.

Essas  contaminações podem ser  oriundas  da própria  matéria-prima das  caixas,

mas também das condições de armazenamento, seja com os produtos originais ou

estocadas para reaproveitamento.

As  caixas  são,  em  alguns  casos,  verdadeiros  berços  de  insetos  de  todo  tipo.

Somem-se ainda as bactérias, fungos, carga microbiana, etc. Outro ponto relevante é

o fato de que os estabelecimentos comerciais são responsáveis pelo gerenciamento e

destinação  adequada  dos  resíduos  sólidos  gerados  por  suas  atividades,  e,

fornecendo para os consumidores as caixas de papelão para serem reutilizadas, os

supermercados  estão  repassando  diretamente  para  o  consumidor  tal

responsabilidade, livrando-se do referido encargo.

Não podemos deixar de salientar, como relatado acima, a séria questão de saúde

pública envolvida na utilização das caixas de papelão.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.121/2012

Dispõe sobre a coleta de sangue e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta,

processamento,  estocagem,  distribuição  e  transfusão  do  sangue,  de  seus

componentes  e  derivados,  seja  por  pessoas  físicas,  seja  jurídicas,  em  caráter

eventual ou permanente.

Art. 2º - É vedada a compra, a venda ou qualquer outro tipo de comercialização de

hemoderivados.

Parágrafo  único  -  Não  se  considera  comercialização  a  cobrança  de  valores

referentes a insumos, materiais,  exames sorológicos, imunoematológicos e demais

exames laboratoriais definidos pela legislação competente, realizados para a seleção

do  sangue,  componentes  ou  derivados,  bem  como  valores  pagos  por  serviços

médicos prestados na assistência aos pacientes e aos doadores.

Art.  3º  -  Para  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  sangue,  componentes  e

hemoderivados os produtos e subprodutos originados do sangue humano venoso,

placentário  ou  de  cordão  umbilical,  indicados  para  diagnóstico,  prevenção  e

tratamento de doenças e os reagentes e insumos para diagnóstico que são produtos

e subprodutos de uso laboratorial oriundos do sangue total e de outras fontes, assim

definidos:

I - sangue: a quantidade total de tecido obtido na doação;

II - componentes: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por

meio de processamento físico;

III - hemoderivados: os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por

meio de processamento físico-químico ou biotecnológico.

Art. 4º - São atividades hemoterápicas, para os fins desta lei, todo o conjunto de

ações referentes ao exercício das especialidades previstas em normas técnicas ou

regulamentos do Ministério  da Saúde, além da proteção específica ao doador,  ao

receptor e aos profissionais envolvidos, compreendendo:

I  - captação, triagem clínica, laboratorial,  sorológica, imunoematológica e demais

exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento,

estocagem,  distribuição,  orientação  e  transfusão  de  sangue,  componentes  e

hemoderivados, com finalidade terapêutica ou de pesquisa;
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II - orientação, supervisão e indicação da transfusão do sangue, seus componentes

e hemoderivados;

III - procedimentos hemoterápicos especiais, como aféreses, transfusões autólogas,

de  substituição  e  intrauterina,  criobiologia  e  outros  que  advenham  de

desenvolvimento científico e tecnológico, desde que validados pelas normas técnicas

ou regulamentos do Ministério da Saúde;

IV - controle e garantia de qualidade dos procedimentos, equipamentos reagentes e

correlatos;

V -  prevenção, diagnóstico e atendimento imediato das reações transfusionais e

adversas;

VI  -  prevenção,  triagem,  diagnóstico  e  aconselhamento  das  doenças

hemotransmissíveis;

VII - proteção e orientação do doador inapto e seu encaminhamento às unidades

que  promovam  sua  reabilitação  ou  promovam  o  suporte  clínico,  terapêutico  e

laboratorial necessário ao seu bem-estar físico e emocional.

§ 1º  -  A hemoterapia  é uma especialidade médica,  estruturada e subsidiária  de

diversas ações médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo ao bem-estar

individual e coletivo, integrando indissoluvelmente o processo de assistência à saúde.

§ 2º - Os órgãos e as entidades que executam ou venham a executar atividades

hemoterápicas estão sujeitos, obrigatoriamente, à autorização anual concedida, em

cada nível de governo, pelo Órgão de Vigilância Sanitária,  obedecidas as normas

estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 5º - São diretrizes a serem observadas no processo de coleta de sangue e seus

hemoderivados:

I - universalização do atendimento à população;

II - utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, do sangue, cabendo

ao  poder  público  estimulá-la  como  ato  relevante  de  solidariedade  humana  e

compromisso social;

III - proibição de remuneração ao doador pela doação de sangue;

IV  -  proibição  da  comercialização  da  coleta,  processamento,  estocagem,

distribuição e transfusão do sangue, componentes e hemoderivados;
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V  -  permissão  de  remuneração  dos  custos  dos  insumos,  reagentes,  materiais

descartáveis e da mão-de-obra especializada, inclusive remuneração dos médicos,

na forma do regulamento desta lei e das normas técnicas do Ministério da Saúde;

VI - proteção da saúde do doador e do receptor mediante informação ao candidato

à doação sobre os procedimentos a que será submetido, os cuidados que deverá

tomar e as possíveis reações adversas decorrentes da doação, bem como qualquer

anomalia importante identificada por ocasião dos testes laboratoriais, garantindo-lhe o

sigilo dos resultados;

VII  -  obrigatoriedade  de  responsabilidade,  supervisão  e  assistência  médica  na

triagem de doadores,  que  avaliará  seu estado de saúde,  na  coleta  de  sangue e

durante o ato transfusional, assim como no pré e pós-transfusional imediatos;

VIII - direito a informação sobre a origem e procedência do sangue, componentes e

hemoderivados, bem como sobre o serviço de hemoterapia responsável pela origem

destes;

IX - participação de entidades civis no processo de fiscalização, vigilância e controle

das ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Estadual de Sangue, Componentes e

Hemoderivados;

X -  obrigatoriedade para que todos os materiais ou substâncias que entram em

contato  com  o  sangue  coletado,  com  finalidade  transfusional,  bem  como  seus

componentes e derivados, sejam estéreis, apirogênicos e descartáveis;

XI  -  segurança  na  estocagem  e  transporte  do  sangue,  componentes  e

hemoderivados, na forma das normas técnicas do Ministério da Saúde; e

XII - obrigatoriedade de testagem individualizada de cada amostra ou unidade de

sangue coletado, sendo proibida a testagem de amostras ou unidades de sangue em

conjunto,  a  menos  que  novos  avanços  tecnológicos  a  justifiquem,  ficando  a  sua

execução subordinada a portaria específica do Ministério da Saúde.

Art. 6° - São objetivos a serem seguidos pela Secre taria de Estado de Saúde, no

âmbito de suas competências institucionais:

I - incentivo às campanhas educativas de estímulo à doação regular de sangue;

II  -  recrutamento, triagem clínica e laboratorial  do doador,  coleta, fracionamento,

processamento,  estocagem,  distribuição,  provas  imunoematológicas,  utilização  e
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descarte de sangue, componentes e hemoderivados;

III  -  verificação  e  aplicação  permanente  de  métodos  e  ações  de  controle  de

qualidade do sangue, componentes e hemoderivados;

IV - instituição de mecanismos de controle do descarte de todo o material utilizado

na atividade hemoterápica, para que se evite a contaminação ambiental,  devendo

todos os materiais e substâncias que entram em contato com o sangue coletado,

seus componentes e hemoderivados, ser esterilizados ou incinerados após seu uso;

V  -  fiscalização  da  utilização  ou  estocagem  do  sangue,  componentes  e

hemoderivados em todas as instituições públicas ou privadas que exercem atividade

hemoterápica;

VI -  implementação,  acompanhamento e verificação da observância das normas

relativas  à  manutenção  de  equipamentos  e  instalações  físicas  dos  órgãos  que

integram o processo de coleta, armazenamento e transporte de sangue;

VII  -  orientação  e  apoio  aos  casos  de  reações  transfusionais  e  doenças  pós-

transfusionais do sangue, seus componentes e hemoderivados;

VIII  -  participação  na  formação  e  aperfeiçoamento  de  recursos  humanos  em

hemoterapia e hematologia;

IX  -  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento  tecnológico  em  hemoterapia  e

hematologia;

X  -  a  implementação  de  sistemas  informatizados  com  vistas  à  formação  e

estruturação  de  banco  de  dados  e  disseminação  de  informações  tecnológicas,

operacionais e epidemiológicas;

XI  -  produção  de  derivados  industrializados  de  plasma  e  reagentes,  para  uso

laboratorial  em  hemoterapia  e  em  hematologia  e  autorização  para  aquisição  de

antissoros ou outros produtos derivados do sangue, essenciais para a pesquisa e

diagnóstico.

Art.  7° -  A coleta de  sangue humano e hemoderivados  pode ser  realizada pelo

Poder Público ou pela iniciativa privada mediante autorização a ser concedida pela

Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8° - Os bancos de sangue, os serviços de hemot erapia e outras entidades afins

ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas de
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laboratório, visando a prevenir a propagação de doenças transmissíveis através do

sangue ou de suas frações.

Art. 9° - O cadastro a que se refere o “caput” do a rt. 8° deverá conter o nome do

doador, sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade,

histórico  patológico,  data  da  coleta  e  os  resultados  dos  exames  de  laboratório

realizados no sangue coletado, sem prejuízo de outros elementos determinados pelo

Ministério da Saúde.

Parágrafo único - Será recusado o doador que não fornecer corretamente os dados

solicitados.

Art. 10 - Os exames laboratoriais necessários, definidos pelo Ministério da Saúde,

são de observação compulsória na coleta do sangue e tem como objetivo preservar a

saúde e evitar a propagação de doenças.

Art. 11 - O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial de

contaminação não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo ser

desprezado, salvo se destinado a fins de pesquisa científica.

Art. 12 - Compete à Secretaria de Estado de Saúde a fiscalização do disposto nesta

lei e em conformidade com as normas do Ministério da Saúde.

Art. 13 - Os órgãos, entidades e profissionais médicos habilitados na forma da lei,

que executam atividades hemoterápicas estão sujeitos, obrigatoriamente, à licença

concedida pelo órgão de vigilância sanitária competente da Secretaria de Estado de

Saúde.

Art. 14 - As licenças ficarão condicionadas à satisfação das seguintes exigências,

conforme o tipo de serviço, organização ou estabelecimento:

I - apresentação dos atos constitutivos e comprobatórios da representação legal, no

caso de órgãos e entidades;

II  -  comprovação  da habilitação legal  dos  responsáveis  técnicos  pelo  órgão  ou

entidade ou do médico que exerça a atividade hemoterápica;

III  -  disponibilidade  de  pessoal  qualificado,  em  número  suficiente,  para  o

desempenho das diversas tarefas a que se proponha;

IV  -  apresentação  de  condições  ambientais  e  de  infraestrutura  operacional

satisfatórias;
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V - capacitação para realizar exames e análises de laboratório necessários;

VI - atribuição da direção técnica a um médico com o título de especialização em

hemoterapia,  hematologia,  ou  que  tenha  realizado  estágio  correspondente,

devidamente comprovado;

VII - existência de técnico responsável pelo recebimento e conservação do material

destinado à coleta e à manipulação do sangue;

VIII - existência de locais, equipamentos e materiais reservados à coleta de sangue

e à garantia do tratamento asséptico do sangue, seus componentes ou derivados,

bem como para conservação dos diversos produtos;

IX - apresentação de locais apropriados destinados aos exames exigidos para os

doadores de sangue e para o repouso e restauração destes;

X -  atendimento  de  outras  condições  que venham a ser  estabelecidas em atos

próprios do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde.

Art.  15  -  A  inobservância  das  normas  desta  lei  acarretará  a  suspensão  do

funcionamento da entidade infratora  por  um período de trinta dias  e,  no  caso de

reincidência, o cancelamento da autorização de seu funcionamento, sem prejuízo da

responsabilidade penal dos seus diretores ou responsáveis.

Art. 16 - O processamento do sangue, componentes e hemoderivados, bem como o

controle  sorológico  e  imunoematológico,  poderá  ser  da  responsabilidade  de

profissional  farmacêutico,  médico hemoterapeuta,  biomédico ou de  profissional  da

área de saúde com nível universitário, com habilitação em processos produtivos e de

garantia e certificação de qualidade em saúde.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Doar  sangue é,  para  o doador,  um ato de solidariedade e,  para  o

paciente, representa muitas vezes um fator determinante entre a vida e a morte.

Estudos indicam que, em países desenvolvidos, entre 7 e 8% da população tem o

hábito de doar sangue, e, no Brasil, esse percentual é de apenas 2%. Em um país

com dimensões continentais e populoso como o Brasil, é incoerente a limitação do

número de centros  de  coleta  e  estoque de sangue  e hemoderivados,  devendo a
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administração pública, quando for conveniente e atendendo aos requisitos desta lei,

conceder e autorizar a coleta deste tipo de material por particulares.

Esta  lei  visa,  portanto,  à  regulamentação  da  possibilidade de  haver  centros  de

coleta  e  estocagem de sangue por  pessoas  físicas  ou jurídicas constituídas  para

tanto,  seja  através  de  laboratórios,  seja  de  centros  de  saúde  credenciados  e

licenciados para tal atividade.

Nestes 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 3.122/2012

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de São Gonçalo de Sapucaí  o

trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-878,

que  liga  a  sede  do  Município  de  São  Gonçalo  de  Sapucaí  ao  Município  de

Cordislândia, do final da Avenida Ibrahim de Carvalho no Município de São Gonçalo

do Sapucaí, localizado no Bairro Bárbara Heliodora, até o Bairro Vista da Serra, um

trecho de aproximadamente 600 metros.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo de

Sapucaí o trecho de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” deste artigo passa a

integrar o perímetro urbano do Município de São Gonçalo de Sapucaí e destina-se à

instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia 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. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Dilzon Melo

Justificação: O trecho da rodovia de que trata esta proposição integra a MG-878,

que liga a cidade de São Gonçalo de Sapucaí ao Município de Cordislândia, tendo
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como ponto de partida o Município de São Gonçalo do Sapucaí, no Bairro Bárbara

Heliodora,  indo até  o  Bairro  Vista  da  Serra,  um  trecho de  aproximadamente  600

metros.

O referido trecho pertence ao perímetro urbano,  sendo,  portanto, imóvel  de uso

comum, de propriedade do Estado, sob a jurisdição do Departamento de Estrada e

Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG.

Ressalte-se  ainda  que  aquele  trecho,  bastante  utilizado  por  moradores,vem

apresentando um crescente movimento ao longo dos anos. Com a desafetação será

possível  transformá-lo  em  via  urbana  municipal  favorecendo  a  comunidade

sapucaiense.

Além deste fato atende ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em

causa, conforme prevê o parágrafo único do art. 2º do projeto, segundo o qual a área

será  destinada  à  instalação  de  via  urbana,  integrando  o  perímetro  urbano  do

Município.

Com a  presente  desafetação,  o  trecho irá  receber  investimentos  como canteiro

central e iluminação, proporcionando mais conforto e segurança à população.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 3º da proposição prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista.

A 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, estabelece, no § 2º de seu art. 105, que a alienação

de  patrimônio  público  somente  pode  ser  realizada  se  autorizada  pelo  Poder

Legislativo. Em decorrência desse dispositivo, essa autorização é imprescindível.

Diante da importância deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

- 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 3.123/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jesuânia o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município  de  Jesuânia o

imóvel com área de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) situado nesse Município

e registrado sob o nº 6.666, a fls. 99,v, e 100 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de

Imóveis do Município de Lambari.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal para construção de unidade escolar.

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, 2 de maio de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: Em anexo a este projeto, certidão do Cartório de Registro de Imóveis

do Município de Lambari comprova que o imóvel  de que trata a proposição é de

propriedade do Estado de Minas Gerais.

Atualmente, o referido imóvel já não cumpre a finalidade a que fora destinado, visto

que nele foi edificado um prédio escolar que se encontra em desuso e abandonado.

Assim,  tendo  em  vista  a  localização  do  referido  imóvel  na  comunidade  rural

denominada  Barrocada,  que  carece  da  instalação  de  projetos  de  atendimento  à

comunidade, é que, por meio deste projeto de lei, se propõe a doação para que o

Município de Jesuânia possa dar destinação social ao imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.124/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jesuânia  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  Jesuânia o
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imóvel  com área de 714,00m² (setecentos e quatorze  metros  quadrados),  situado

nesse  Município  e  registrado  sob  o  nº  11.038,  a  fls.  251v/252  do  Livro  3-M,  no

Cartório de Registro de Imóveis do Município de Lambari.

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, 2 de maio de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: Anexa a este projeto, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município  de  Lambari  comprova  que  o  imóvel  de  que  trata  a  proposição  é  de

propriedade do Estado. Conforme declaração firmada pelo Poder Executivo local, o

referido imóvel foi doado pelo Município de Jesuânia ao Estado com o propósito de

nele  se  instalarem  as  unidades  locais  das  corporações  policiais  militar  e  civil  na

localidade.

Ocorre que, atualmente, o referido imóvel não mais cumpre a finalidade a que se

destinara, encontrando-se em desuso e abandonado, uma vez que o Comando da

PMMG funciona em outro imóvel.

Assim,  tendo  em  vista  a  localização  do  referido  imóvel  e  a  necessidade  de  o

Município de Jesuânia dar uma destinação social ao imóvel é que se propõe 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 3.125/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas -

Equosaúde, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Equitação e Equoterapia do

Sul de Minas - Equosaúde, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: O Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas - Equosaúde de

Varginha, com sede nesse Município, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, e tem

por finalidades custear o tratamento para crianças carentes em Varginha e região,

melhorando assim a qualidade dos portadores de necessidades especias.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 3.126/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Koryu-Kan  de  Karate,  com  sede  no

Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Koryu-Kan de Karate, com

sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  Associação  Koryu-Kan  de  Karate  foi  criada  em  13/8/88  e

regularizada em 22/10/2010, a partir do interesse esportivo, social e educacional de

atletas e professores praticantes da modalidade caratê, na cidade de Piumhi.

A partir  de sua regularização a referida Associação tem como objetivo precípuo

levar  o esporte às  crianças e aos  adolescentes que se  encontram sem atividade
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esportiva e recreativa, em certo grau de risco social, fomentando nessas crianças e

adolescentes a prática desse esporte, a autoconfiança e responsabilidade.

A Associação desenvolveu um projeto denominado “Educando com o Esporte” e

firmou  convênio  com  a  Associação  de  Proteção  à  Maternidade,  Infância  e

Adolescência de Piumhi - Apromip -, entidade mantenedora do Ciame e Lar S. José

para atender às crianças e aos adolescentes assistidos por essas entidades.

São finalidades da Associação: desenvolver a educação física em todas as suas

modalidades,  especialmente  o  Kenyu-Ryu  Karatê  Kempo,  como forma de  defesa

pessoal  e  esporte,  e  difundir,  promover,  dirigir,  incentivar,  representar,  proteger  e

defender a prática do caratê, bem como os legítimos interesses dos seus associados.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.127/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Futebol  Indianápolis,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Futebol Indianápolis, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana

Justificação:  A Escola  de  Futebol  Indianápolis,  com sede no  Município  de  Belo

Horizonte,  Minas  Gerais,  fundada  em  9/3/2002,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins

lucrativos,  com  personalidade  distinta  de  seus  associados  e  duração  por  tempo

indeterminado.

Essa importante entidade tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da

cultura física.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  2.984/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  aos

Ministérios  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior,  das  Relações

Exteriores, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Planejamento,

Orçamento e Gestão e do Desenvolvimento Agrário e à Ministra-Chefe da Casa Civil

pedido  de  providências  para  a  inclusão  da  batata  pré-frita  e  congelada  (NCM

2004.10.00) na Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum do Mercosul e na Lista de

Elevações Transitórias da Tarifa Externa Comum, objetivando a elevação da alíquota

de importação para 35%. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.985/2012, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salinas pelos 40

anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.986/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelos 238º aniversário desse

Município.

Nº 2.987/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cambuí pelos 120º aniversário desse

Município.

Nº 2.988/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelos 103º aniversário

desse Município.

Nº 2.989/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Pedralva pelos 125º aniversário desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.990/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Defensoria Pública pela passagem do Dia do Defensor

Público. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.991/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Hospital das Clínicas Samuel Libânio pelos 91 anos de
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sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  2.992/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense do Estado do

Rio  de  Janeiro  pedido  de  providências  para  a  identificação de  cadáver  apontado

como  sendo  de  Grazielle  Marques  Silva,  encaminhando-se  também  o  laudo  de

análise  de  DNA  nº  54.142/2011,  elaborado  pela  Seção  Técnica  de  Biologia  e

Bacteriologia  Legal  do  Instituto  de  Criminalística  de  Minas  Gerais,  referente  ao

material genético do referido cadáver.

Nº  2.993/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de

Advocacia Pública pela publicação do manifesto "Em Defesa da História, dos Direitos

Humanos e da Probidade Administrativa".

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões Especiais para

o Enfrentamento do Crack e da Dívida Pública e dos Deputados Duarte Bechir  e

outros, Bruno Siqueira e Carlin Moura.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos, de Saúde, de Educação e da Pessoa com Deficiência e dos Deputados

Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Fred Costa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  público  que  nos  acompanha  nas  galerias  e  telespectadores  da  TV

Assembleia, eu não poderia deixar de retomar o assunto que tem me tomado um

determinado tempo nesses últimos dias: a CPI dos caça-níqueis.

Deputado  Vanderlei  Miranda,  V.  Exa.  assinou  comigo  o  requerimento  para

instalação  dessa  CPI.  Hoje  amanhecemos  com  uma  matéria  publicada  no  jornal

“Estado de Minas” dando conta do envolvimento dos braços do contraventor Carlos

Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira,  que vem

abalando as estruturas de Brasília,  não só com policiais civis,  militares e federais,

mas também com Deputados e Governadores.
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Sr. Presidente, a matéria do “Estado de Minas” de hoje fala da conexão mineira do

contraventor Carlos Augusto, o Carlinhos Cachoeira. Na retranca da matéria, ao lado

direito, diz-se o seguinte: “Máquinas de jogo. Escutas da Polícia Federal revelam que

o bicheiro Carlos Cachoeira tinha máquinas e casas de jogos não só em Goiás e

Brasília,  mas  também  nas  cidades  de  Paracatu,  Uberlândia,  Uberaba  e  Araxá.

Diálogos  de  integrantes  da  organização  criminosa  comandada  pelo  contraventor

mostram conversas a respeito de envio de máquinas de jogos a essas cidades e

também  discussões  a  respeito  de  acertos  financeiros  ligados  à  jogatina  nesses

Municípios”.

Imaginem, Deputado Vanderlei Miranda, Deputada Liza Prado e ilustre companheiro

Deputado Luiz Carlos Miranda, que as escutas telefônicas interceptadas e gravadas

pela Polícia Federal nos dão conta de que isso ocorreu principalmente de 2009 para

cá - 2009, 2010 e 2011. Portanto, as operações desencadeadas pela Polícia Federal,

a Operação Monte Carlo, especialmente em relação a Minas Gerais, registrou, por

meio das escutas telefônicas, eles tratarem do envio de máquinas caça-níqueis para

o  Estado  de  Minas  Gerais.  Deputado  João  Vítor  Xavier,  imagine  que  o  Carlos

Augusto,  o  Carlinhos  Cachoeira,  encaminhou máquinas  a  Paracatu,  Uberlândia  e

Araxá.  Por  outro  lado,  temos  o  Carlinhos  Cachoeira  de  Minas,  que  se  chama

Frederico Márcio Arbex. Se os ilustres Deputados tiverem oportunidade de acessar o

meu “site” - www.sargentorodrigues.com.br -, perceberão que o vídeo está disponível

lá.

Nesse  vídeo,  o  ex-sócio  de  Frederico  Márcio  Arbex  aqui  em  Minas  Gerais,

especialmente  na  cidade  de  Juiz  de  Fora,  dá  uma declaração.  Eu  pedi  à  nossa

assessoria técnica da Taquigrafia que transcrevesse o diálogo desse cidadão, mais

conhecido como Dimas. Durante operação policial, o Oficial da Polícia Militar - ouvido

por mim e pelos Deputados Luiz Carlos Miranda e Rômulo Viegas -, no dia 28 de

março, estava comandando uma operação para reprimir os caça-níqueis. Pasmem,

Deputados, no diálogo o Frederico Márcio Arbex teve a ousadia, em plena luz do dia,

de abordar um oficial e dizer: “Tenente, você me conhece?”. A resposta foi: “Não, não

te conheço,  não.  Quem é o senhor?”.  “Eu sou o Fred Arbex”.  E o diálogo vai  se

desenrolando. O ex-sócio dele, o Dimas, disse: “E ficou assim, foi embora. Não 'deu
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ideia'. O Fred também falou assim: 'Ah, amanhã, mais cedo ou mais tarde, ele cai na

minha mão, porque não tem jeito. O resto todo come, e ele vai comer também.”.

Continua o ex-sócio dizendo o que o Frederico estava falando ao Tenente: “Pô, o

cara é folgado mesmo. Quer dizer, todo o mundo come na mão do cara, né?”. A outra

pessoa diz: “Ah, não tem jeito. Um só que vai contra ele? Não tem jeito, não. Chegou

aonde  chegou  como?  Você  acha  como?  Sozinho?  Ele  compra  um  monte,  ué.

Segurança  dele  é  polícia”.  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  esse  é  um  trecho  da

transcrição  feita  pela  Taquigrafia  da  Assembleia  Legislativa,  por  solicitação  oficial

deste Deputado. No vídeo, o ex-sócio de Frederico Márcio Arbex conta como foi a

abordagem com o Oficial da Polícia Militar.

Logo  em  seguida,  ouvimos  outro  oficial,  mais  dois  Cabos,  um  Sargento  e  um

Investigador  da  Polícia  Civil.  Todos  afirmaram  que  a  máfia  dos  caça-níqueis  tem

corrompido  policiais  civis,  Investigadores,  Peritos  Criminais,  Delegado,  praças  e

oficiais da Polícia Militar,  Capitães, Major.  Existe denúncia de que um Coronel  da

reserva seria sócio de Frederico Márcio Arbex. Agora, a matéria publicada no jornal

“Estado  de  Minas”  de  hoje  mostra  as  cidades  em  que  há  braços  do  Carlinhos

Cachoeira.

Mais que nunca esta Casa precisa apoiar a CPI porque não somente Juiz de Fora

está sendo corrompida, mas Araxá, Paracatu, Uberlândia, Uberaba. Aí pergunto: por

que os Deputados retiraram sua assinatura? Falta apenas uma assinatura, Deputado

Vanderlei Miranda. Esta Casa não tem CPI desde 2005. São quase dois mandatos.

Há Deputado aqui, Deputado Sávio Souza Cruz, que vai passar por dois mandatos

nesta Casa e depois vai embora, mas sem saber o que é uma CPI durante o tempo

em que estiver no Parlamento.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,

gostaria  de  cumprimentar  V.  Exa.  principalmente  pela  sua  persistência.  Porém,

sabemos - e creio que Minas Gerais hoje já sabe - que o dispositivo que prevê a

instalação de CPI  nesta  Assembleia  Legislativa  de  Minas  é  letra  morta.  Desde a

posse do Governador Aécio Neves que isso é uma mera possibilidade. Desde essa

época, a média de instalação de CPIs em Minas Gerais chega a ser um sexto da que

foi durante o período militar. Não sei por que, mas aqui em Minas Gerais está proibido
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investigar. Acredito que o Estado de exceção que se instalou em Minas Gerais a partir

da posse de Aécio Neves precisa ser de alguma forma combatido.

Nesse caso da CPI da jogatina, acho que podemos fazer de forma diferente. Estão

sendo noticiados os laços do Cachoeira em Minas Gerais, aliás com envolvimento e

ramificação no alto escalão do governo de Estado. Acredito que, por intermédio do

relator, Deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, poderíamos criar um grupo

mineiro de Deputados de apoio ao relator e fazer um suporte, ainda que informal, da

ramificação mineira da jogatina. Poderíamos fazer reuniões da CPI nacional e trazer

essas informações para serem apuradas pela CPI nacional aqui em Minas Gerais.

Porque, em que pese a toda a disposição de V. Exa., sinceramente não acredito que

consigamos  instalar  essa  CPI.  Só  V.  Exa.  já  propôs  cinco  CPIs,  que  foram

desmobilizadas pela ação direta do governo do Estado, em especial do Secretário de

Governo, que pessoalmente se presta a esse papel, melhor dizendo, a esse papelão

de ligar para Deputados, que também se prestam a esse papelão de retirar assinatura

de requerimento de CPI.

Em Minas Gerais virou isso:  a Assembleia permanece de joelhos; aqui  não tem

Ministério  Público;  Procurador-Geral  de Justiça virou um “Aeceu”;  e a imprensa é

comprada.  Aqui  foi  feita  a  opção  pela  propaganda.  Não  há  projeto  de  governo,

somente  projeto  eleitoral.  Minas  Gerais  virou  isso  que  estamos  vendo:  Estado

quebrado, mais endividado, que faz propaganda e vai tocando essa farsa. Então, a

única solução que vejo é criarmos esse grupo de apoio, sob a liderança de V. Exa., e,

através da CPI do Congresso Nacional, fazermos uma ramificação mineira para trazer

luz ao envolvimento de Minas Gerais com a jogatina do Sr. Carlos Cachoeira.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao ilustre Deputado Sávio Souza Cruz

o apoio. Esperamos que outros Deputados se manifestem também nos apoiando.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Serei  rápido,  Deputado  Sargento

Rodrigues. Apenas gostaria de parabenizá-lo e dizer que estou solidário com V. Exa..

Espero  que  a  CPI  se  torne  uma  realidade  em  Minas,  embora  não  tenha  essa

esperança, a não ser que haja uma mobilização maior. Parece que a orientação do

governo é que a CPI não exista.

Como bem colocou o Deputado Sávio Souza Cruz, ontem estive almoçando com o
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Deputado Odair Cunha, relator da CPI nacional, e também tratamos desse assunto

da CPI nacional. Na oportunidade informei a ele que aqui V. Exa. havia solicitado uma

CPI e lhe relatei o que estava acontecendo. Saiba que ele quer, sim, saber desses

dados, por isso me pediu que dissesse a V. Exa. Que, assim que queira, poderemos

marcar uma reunião com ele para lhe apresentarmos essas questões que V. Exa.

vem levantando, bem como outras que tenhamos em relação a Carlos Cachoeira, a

jogo do bicho, que podem, talvez, ter relações aqui. Enfim, ele se dispõe a tratar de

todas as questões. Creio podermos fazer a ponte dessa conversa nossa com o relator

Deputado Odair Cunha.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao ilustre Deputado Rogério Correia.

Será  de  muito  bom  grado  que  o  relator  da  CPMI  nos  receba,  caso  não  haja

possibilidade de instalá-la em Minas Gerais, para levarmos toda a documentação que

temos em mãos - os depoimentos dos policiais já foram prestados.

Por último, Deputado Rogério Correia, quero deixar um lembrete aos Deputados da

base do governo: a CPMI, na esfera nacional, é composta de 70% dos Deputados do

PT e do PMDB, que compõem a Oposição nesta Casa. Sabemos que, ao levar os

assuntos  para  a  CPMI,  as  coisas  seriam  muito  mais  difíceis  para  o  governo  do

Estado. Se fosse instalada a CPI em Minas Gerais, o governo teria uma proporção

inversa:  cinco Deputados  da base do governo e dois  da  Oposição.  Talvez,  quem

sabe,  o  governo  atente  para  isso  -  Presidente,  estou  encerrando  -  e  entenda,

primeiro, a necessidade, e, segundo, que não propusemos a instalação de CPI contra

A, B ou C, muito menos contra o governo, até porque sou Deputado da base. Os

Deputados  Luiz  Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas  sabem  perfeitamente  por  que

tivemos  essa  iniciativa,  foi  pelo  fato  determinado,  porque  as  revelações  são

bombásticas.

Bom,  naquele  momento,  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  tínhamos  policiais

denunciando o lastro enorme de corrupção em Juiz de Fora. Agora já apontam os

braços de Carlinhos Cachoeira em Minas Gerais. Portanto, diria que é ledo engano o

governo não permitir a instalação da CPI em Minas Gerais porque aqui, na pior das

hipóteses,  ele  teria  cinco  votos,  ou  seja,  os  Deputados  da  base  contra  dois  da

Oposição. Talvez, quem sabe, alguém diga isso ao governo para que entendam que,
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primeiro, a CPI não é contra ele. A CPI tem condições muito mais ágeis, céleres de

apurar  a  corrupção  na  polícia,  até  porque  o  corporativismo,  quando  se  trata  de

corrupção, especialmente no alto escalão da polícia, é exacerbado, exagerado. Quem

sabe assim encontremos aqui mais um Deputado que esteja nos ouvindo que tenha

coragem de querer realmente dizer que combateremos a corrupção em Minas Gerais

e que assinaremos a CPI. Afinal de contas, há sete anos não há uma CPI. Esse é o

quinto requerimento meu esvaziado nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Quero,  nesta  tarde,

cumprimentar a todos os Deputados e a todos os que nos acompanham. Deputado

João de Deus, gostaria de fazer um apelo aos Municípios que ainda não possuem

Procon. Estamos em uma intensa campanha, em parceria com o Procon Assembleia,

por intermédio do Marcelo Barbosa e de toda a sua equipe, para realmente haver

Procon em todos os Municípios. Minas Gerais têm 853 Municípios, mas apenas 100

Procons.  Grande  parte  desses  órgãos  de  defesa  do  consumidor  não  têm

infraestrutura necessária. É preciso que o consumidor seja bem-atendido. Há mais de

30 anos existem órgãos de defesa do consumidor no País. Uberlândia tem um órgão -

fui  Superintendente  do  Procon  por  quatro  anos  -  bem-estruturado,  com  boa

infraestrutura, mas essa não é a realidade de todas as cidades de nosso Estado.

De  853  Municípios,  temos  100  Procons,  sendo  13  mais  ou  menos  ligados  a

Câmaras  Municipais.  É  melhor  do  que  não  ter  nada.  Os  Procons  ligados  às

Assembleias Legislativas ou às Câmaras Municipais não têm o poder de polícia, o

que significa que não têm o poder de multar quando as empresas desobedecem ao

Código de Defesa do Consumidor. Quem nunca teve um problema, quem não fica

estressadíssimo, Deputado Luiz Carlos Miranda, com um telefone que não funciona?

Quem,  Deputado Rogério  Correia,  nunca passou  raiva  com um plano de saúde?

Grande parte da população tem o plano, mas não funciona. Deputado João Leite, as

pessoas compram pela internet um produto, mas recebem um tijolo. Isso ocorre, na

verdade, porque não há uma fiscalização decente.

Sr. Presidente, temos problemas gravíssimos com a população que pretende ser
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respeitada numa simples função de ser transportada com pontualidade no transporte

aéreo,  ferroviário,  náutico ou terrestre. Ainda por cima, o consumidor é assaltado.

Quem nunca teve um problema? Sabemos que o Código de Defesa do Consumidor

foi um avanço para a nossa população, uma lei que pegou, como se diz na linguagem

popular,  no  entanto  muitas  pessoas  do  nosso  Estado,  Deputados  Doutor  Wilson

Batista, Sargento Rodrigues, Vanderlei Miranda, André Quintão, andam quilômetros e

quilômetros para ir a um Procon de uma cidade vizinha porque na sua não tem.

Espero que, realmente, Deputado Fábio, o Poder Executivo, os Prefeitos de cidades

acima de 50 mil habitantes montem os Procons. Apresentei um projeto nesta Casa

nesse sentido e estou numa campanha, com o apoio da Assembleia Legislativa, do

Ministério Público Estadual, de cujo conselho gestor faço parte, juntamente com o

Deputado  Délio  Malheiros.  Há  uma  meta  de  exigir  das  Prefeituras  que  tenham

Procons. Elas têm de acatar, caso contrário podem sofrer uma ação civil pública. Os

Municípios já não aguentam mais tantas dificuldades.

Então,  uma cidade com acima de 50 mil  habitantes  pode implantar.  As cidades

menores podem utilizar a estrutura existente no Procon Assembleia. Se alguém tiver

dúvida,  Sr.  Presidente,  pode entrar  na  página  do  Procon Assembleia.  Há lá  uma

cartilha que ensina como criar um Procon. O Deputado José Henrique bem como o

nosso Presidente sabem das dificuldades dos Municípios menores. No “site”, então,

há instrução de quantas mesas, cadeiras, computadores, enfim, qual é a estrutura

necessária.  Se  o  Poder  Executivo  não  tem,  as  Câmaras  Municipais  podem,  pelo

menos,  orientar  o  consumidor.  Há  o  modelo  de  resolução  para  as  Câmaras

Municipais. O ideal é ser um órgão do Executivo com a sigla Procon. Há, inclusive,

uma legislação que permite ao Poder Executivo utilizar a sigla. Percebo que isso é

um avanço para que possamos ter os direitos respeitados.

O  consumidor  tem  dificuldade  até  para  fazer  a  sua  reclamação.  O  aparelho

simplesmente  não  funciona.  Na  verdade,  temos  de  subir  ao  telhado.  Cito  como

exemplo Onça do Pitangui, além de vários Municípios da minha região, no Triângulo

Mineiro. Até no meu bairro, Mansões Aeroporto, em Uberlândia, onde moro, tenho de

subir quase ao telhado para fazer uma ligação. Há uma casinha de criança do meus

netos. Subo nela para conseguir falar. Muitas pessoas pensam que estou desligando
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o  telefone,  mas,  na  realidade,  não  se  consegue  sinal.  Veja  que  temos  a  melhor

empresa de telefonia. O sinal na nossa cidade ainda é bom. Imaginem, então, em

outras cidades. Há problemas graves em cidades menores em que as pessoas não

conseguem fazer  uma simples ligação,  que pode salvar  vidas.  Hoje,  a internet,  o

telefone são fundamentais, são serviços essenciais. Um aparelho de telefone hoje é

fundamental,  pois  pode salvar  vidas.  Então,  repito,  em muitos  Municípios  não se

consegue fazer uma simples ligação, mas a publicidade e a propaganda conseguem.

A televisão atinge todos os Municípios. Criou-se uma campanha maciça para que a

pessoa  compre  um  aparelho.  Compre!  Compre!  Compre!  Faz-se  uma campanha

pesada  para  que  o  consumidor  tenha  de  comprar  sempre,  às  vezes,  sem

necessidade. A incitação para a compra chega a todos os lugares, mas o serviço não

existe ou não acompanha o número de vendas.

Portanto, com essa campanha, estamos fazendo um alerta e solicitando que se crie

um Procon em todas as cidades. A minha cidade tem um Procon. A sua tem? Se não,

fale com o Prefeito. Aliás, estamos orientando muitos Prefeitos e Câmaras Municipais,

que nos procuram, a fazerem isso antes que o Ministério Público entre com uma ação

civil pública - é melhor ir por bem do que por mal. Sou Vice-Presidente da Comissão

de Defesa do Consumidor desta Casa, onde todos os dias recebemos reclamações

sobre  vários  tipos de  problemas com seguros de carros,  e estou  certa  de  que o

consumidor precisa ser amparado, como parte vulnerável, nos órgãos de defesa do

consumidor.  Assim, solicitamos de todos os colegas nesta Casa que apoiem essa

campanha, falando com o Prefeito de sua cidade e incentivando-o a criar o Procon no

Município.  A estrutura necessária  é  mínima:  um Bacharel  em Direito  e  um oficial

administrativo resolvem o problema em muitas cidades -  com isso, Rogério, já dá

para fazer conciliações, criar o Conselho, fazer o fundo.

Fato é que temos de trabalhar para estender direitos e cidadania para as pessoas

que são excluídas. E vejam que estou falando de consumidor, porque grande parte da

nossa população ainda é miserável, André Quintão, e não é sequer consumidor. Mas,

a Presidenta Dilma - no meu entendimento, uma mulher corajosa, e tenho orgulho de

ter votado na primeira mulher a assumir a Presidência deste país - fez há pouco um

pronunciamento muito forte pela redução dos juros, mas os bancos só querem o filé:
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explorar,  explorar  e  explorar.  Aliás,  as  maiores  reclamações  que  recebemos  são

contra os bancos, em grande parte uma verdadeira máfia, que cobram juros abusivos,

praticam a venda casada e são extorsivos. Na venda casada, a pessoa quer abrir

uma conta, mas lhe dizem que tem de contratar um seguro, em total desacordo com o

Código de Defesa do Consumidor. O consumidor é desrespeitado, mas muitas vezes

não tem a quem recorrer.

Portanto, estamos nessa luta, porque sabemos que a dificuldade para o consumidor

é muito maior em cidades que não têm órgãos de defesa do consumidor e naquelas

em que, mesmo tendo esses órgãos, eles não funcionam como deveriam, por falta da

estrutura necessária.  Assim,  com essa campanha e esse projeto que encaminhei,

estamos lutando justamente para estruturar os órgãos de defesa do consumidor. Há

recursos federais e estaduais para isso, mas é preciso apresentar projetos para o

fundo.

Aliás,  já  votamos  vários  projetos  importantes  para  o  consumidor,  que  tem

dificuldades até quando compra um carro novo. Quando uma pessoa pode comprar

um carro e o faz, com muita dificuldade, ela tem um expectativa, que muitas vezes é

frustrada: comprou um carro novo, que já vem com defeito. Recentemente, o veículo

modelo Duster,  da Renault,  apresentou problemas na mangueira,  mas, acreditem,

eles não querem fazer o “recall” - o chamamento para o conserto de um produto ou a

solução de determinado problema. Aliás, hoje o “recall” parece fazer parte da cadeia

produtiva, o que é um absurdo. Parece, José Geraldo - meu primo, que ali está -, que

já se tem tanta certeza que vai haver problemas que o “recall” já faz parte da cadeia

produtiva  em  nosso  país,  o  que  é  uma  vergonha.  Mas,  mesmo  com  esse

comportamento de várias empresas, a Renault  não quer chamar os consumidores

que  compraram  esse  veículo.  Para  fazer  um  alerta,  vou  fazer  a  leitura  de  um

requerimento que apresentei no dia 10 de abril e que foi encaminhado à montadora

Renault, ao Ministério Público Estadual e ao Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor - DPDC -, em que exijo que a Renault faça o “recall” para o Duster. Fiz

esse requerimento para atender a inúmeras reclamações de consumidores, muitas

postadas em “sites” de relacionamento. (- Lê:) “Relatam que o veículo em questão

tem  apresentado  dilatação  da  mangueira  da  direção  hidráulica,  o  que  resulta  na
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trepidação anormal do volante durante manobras ou curvas mais fechadas. Diante

dessa ocorrência, os consumidores têm procurado a concessionária para o reparo,

mas  a  montadora  nega-se  a  fazer  o  “recall”,  alegando  que  as  peças  serão

substituídas  quando  o  comprador  procurar  alguma  oficina  já  com  o  problema

detectado.”  Uma  vergonha,  Deputado  Vanderlei  Miranda.  “Além  disso,  outro

inconveniente enfrentado pelo consumidor tem sido a demora para a reposição da

peça, o que pode levar até quatro meses, já que ela seria importada. Vale ressaltar

que todos os fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de componentes e

peças de reposição de produtos disponíveis  no  mercado brasileiro.  Essa garantia

expressa é assegurada pelo art. 32 do Código de Defesa do Consumidor e, por isso,

é  importante  que  a  empresa  Renault  cumpra  os  diretos  dos  consumidores  que

adquiriram seus veículos.”

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Primeiramente, quero agradecer a V.

Exa., parabenizando-a por abordar esse tema que é de interesse dos consumidores,

de  um  modo  geral.  Também  sugiro  a  V.  Exa.  que  inclua,  nessa  ação  que  está

empreendendo, e com certeza com todo o apoio desta Casa, a Citroën, porque há

uma série do modelo C4 Pallas de 2011 que saiu com um problema na caixa de

marchas  do  carro  automático.  Essa empresa não  reconhece que há um vício  de

origem no equipamento, nessa caixa, e não abriu o “recall” para que os consumidores

pudessem fazer a troca. Tenho a informação de que vários carros já apresentaram

esse tipo de problema, o mesmíssimo problema. Os consumidores vão até lá, eles

fazem  uma  mexida  e  devolvem  o  carro,  que  continua  a  apresentar  o  mesmo

problema; que é sério.  Não foi aberto o chamado “recall”  ou, de uma forma mais

popular,  inteligível e compreensível,  não foram chamados os donos desses carros

adquiridos  em  2011.  Pelo  que  consta,  uma  série  do  C4  Pallas  saiu  com  esse

problema na caixa, para o qual  já deveria ter  sido feito o “recall”  pela montadora

Citroën. Gostaria, então, que V. Exa. incluísse isso na sua pauta de trabalho, a fim de

que a Citroën seja chamada para dar a resposta sobre essa denúncia que chegou a

mim.

A Deputada Liza Prado* - Deputado Vanderlei Miranda, pode ter a certeza de que

isso estará incluso na minha ação. Vamos tomar as providências, porque isso é um



132
____________________________________________________________________________

absurdo.  Para vender,  tem a publicidade,  como a taxa zero.  Na verdade,  em um

mercado capitalista, quando falam que é zero a taxa de juros, temos uma publicidade

enganosa. Então, quando falarem, para qualquer produto, que a taxa de juros é zero,

devem provar  que ela é  zero,  pois,  do contrário,  estarão ofendendo o  Código de

Defesa do Consumidor e poderão ser punidos. Essas reclamações feitas aqui são

uma forma de  mostrarmos  que o  consumidor  está  mais  exigente.  É  preciso  que

possamos reclamar da escola que está cobrando pelo boleto bancário. Você não é

obrigado  a  pagar  um  boleto  bancário  pelo  custo  operacional  de  quem  fornece  o

serviço, e isso é jogado em cima do consumidor. Este é desrespeitado todos os dias,

e às vezes ele não tem um Procon para socorrê-lo.  Então estamos na campanha

“Minha cidade tem Procon”. Sua cidade tem Procon? Exija o Procon. Faça um abaixo-

assinado,  vá  ao  “facebook”,  reclame,  exija  da  Câmara Municipal  uma  postura.  É

importante que possamos, Doutor Wilson, exigir que o consumidor seja respeitado.

Terminando o tempo, gostaria de dizer que essa campanha tem o apoio do Procon

Assembleia. Se tiverem dificuldade na criação do seu Procon ou se houver alguma

dúvida, podem enviar  mensagens ao meu “e-mail”  lizaprado.imprensa@gmail.com.

Respondemos  às  dúvidas  sobre  defesa  do  consumidor,  com  o  apoio  do  Procon

Assembleia  e  de  vários  órgãos  de defesa do consumidor,  pois,  às  vezes,  muitos

fornecedores têm boa intenção,  mas desconhecem o código  e acabam causando

prejuízos ao consumidor. Então espero que possamos lutar para que não haja tanto

desrespeito.  Quando o  fornecedor  desrespeitar  o  consumidor,  este  deve  também

aprender a reclamar e a boicotar. No caso da Citroën e da Renault, deve haver esse

“recall”, pois é a vida das pessoas que está sendo colocada em risco. Não podemos

brincar com a vida das pessoas e também precisamos ter um fornecedor bem mais

sério.

Gostaria de dizer que a luta pela reabertura da Funec, em Contagem, continua.

Peço que as pessoas entrem na rede social e assinem, porque este ano há eleição.

Independentemente da cor partidária ou do Prefeito que for eleito, exigiremos que os

cursos profissionalizantes e as escolas fechadas em Contagem sejam reabertos. Na

nossa cidade, Uberlândia, uma boa notícia é que o governo federal,  junto com os

Deputados Gilmar Machado e Weliton Prado, a Presidenta Dilma e o Lula, marcou de
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forma  espetacular  o  Dia  do  Trabalhador:  teremos  uma  escola  com  cursos

profissionalizantes do Pronatec. Fico muito feliz em dar uma boa notícia para minha

cidade.  Acho que o importante é isso.  Independentemente de o Deputado ser  de

esquerda,  de direita,  de centro,  o importante  é a população e que cuidemos das

nossas  crianças,  dos  nossos  adolescentes,  para  que  esses  adolescentes tenham

uma forma alternativa de estudar. Que não haja o que houve em Contagem, onde, de

22 unidades da Funec, 17 foram fechadas. Uma notícia boa é que em Uberlândia

será aberta uma escola, e não fechada. Acho que esse é um bom exemplo, que tem

que ser anunciado aqui.

Agradeço a atenção dos Srs. Deputados e aproveito para convidá-los para dia 25

estarmos em Uberlândia, com a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack.

Quero convidar todas as pessoas para participarem da reunião da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack, às 9 horas, na Câmara Municipal, porque podemos

trazer alternativas e melhorar a vida da nossa moçada no Estado de Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Presidente,  Deputados,  Deputada  Liza  Prado,  a

quem parabenizo pelo assunto abordado hoje,  senhores e senhoras da imprensa,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  povo  de  Minas.  Presidente,  tenho  alguns

assuntos  para  tratar  hoje,  mas  queria  iniciar  fazendo  uma  saudação  aos

trabalhadores e trabalhadoras mineiros e mineiras, brasileiros e brasileiras, pelo 1º de

maio, comemorado com lutas e manifestações no mundo inteiro e também aqui no

Brasil, e fazer um paralelo entre o que foi o 1º de maio na Europa e o 1º de maio no

Brasil  no dia de ontem, e as  condições políticas, sociais  e econômicas no que é

chamado Primeiro Mundo e o que aqui, na América Latina, especialmente no Brasil,

onde vivemos.

Tivemos um 1º de maio de contrastes na Europa, de muita luta, reivindicação e

revolta.  A  crise  internacional,  a  crise  do  capitalismo,  a  chamada  crise  do

neoliberalismo, profunda - o Deputado André Quintão me chamava a atenção para

isso -, fazendo com que em Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e em todos os

grandes países europeus principalmente, mas também nos Estados Unidos, o que se
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colocou  no  centro  fossem  as  reclamações  e  as  manifestações  contrárias  aos

procedimentos que os governos neoliberais tomam na Europa para amenizar ou, em

alguns casos, aprofundar a crise do ponto de vista dos trabalhadores. Como sempre

ocorre  nos  modelos  não populares,  no  capitalismo,  e  assim  no neoliberalismo,  a

mando do FMI,  quer-se obrigar  os  trabalhadores  a  apertar  os  cintos  com ajustes

fiscais cada vez mais dolorosos, que levam ao aumento do desemprego e da miséria.

Infelizmente os trabalhadores europeus sentem isso agora nos ombros e nas costas,

por  isso  reagem  com  enormes  manifestações  de  protesto  contra  seus  governos.

Então, em primeiro lugar, quero manifestar solidariedade a esses trabalhadores que

na Europa sofrem com os modelos econômicos a eles impostos.

Ao contrário, aqui,  no Brasil, vivemos o 1º de maio também de reivindicações e

enormes manifestações, notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas todas

elas de muito respeito ao governo e de comemoração de avanços. Terminamos o 1º

de maio saudando a nossa Presidenta Dilma por algumas ações aqui implementadas

e comemorando avanços. Então, é um 1º de maio não só de luta, mas também de

comemoração de avanços que são fundamentais para as classes trabalhadoras em

todo o mundo, e é assim no Brasil.

Tivemos e temos o que comemorar. Não sei se V. Exas. prestaram atenção em

alguns  índices.  Alguns  deles  foram  ditos  no  discurso  da  Presidenta,  e  outros  os

próprios  jornais hoje realçaram e ressaltaram. O investimento do PAC cresceu do

primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano. Houve um

crescimento no PAC 2 de um investimento de 46,9%, especialmente no programa

Minha Casa, Minha Vida,  o que aquece a economia,  em especial  a economia da

construção civil, que gera emprego e renda para milhões de brasileiros e brasileiras.

Uma comemoração digna de um 1º de maio que aqui festejamos.

Segundo, chamo a atenção para o aumento de renda superior à inflação ocorrida

no  governo  do  Presidente  Lula  e  Dilma,  em  especial  de  2000  a  2010  -  um

crescimento de 15,5% na renda da família brasileira acima do processo inflacionário.

Quem diria, a renda familiar no Brasil crescendo 15,5% acima da inflação no período

do governo Lula e da Presidenta Dilma. Além disso, um imposto de renda para o qual

o Deputado André Quintão chamava a atenção que bateu o recorde de declarações,
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mostrando também que muitos ascenderam das classes mais pobres para a classe

média, tendo agora condições tanto de melhor desenvolvimento e consumo quanto

de acesso à educação, à saúde e assim por diante. Portanto um 1º de maio onde

temos  muito  a  comemorar  no  Brasil  contraditório  com  as  medidas  dos  governos

conservadores e neoliberais na Europa.

A Presidenta Dilma fez um importante pronunciamento à Nação e alertou que vários

assuntos  ainda  serão  aprofundados,  entre  os  quais  o  problema dos  juros  e  dos

bancos no Brasil. Há aqueles que, mesmo timidamente, tentaram ainda proteger os

bancos e  o  assédio que estes  fazem aos contribuintes  com altas  taxas de juros,

negando-se  a  diminuir,  mesmo quando  o  Banco  do  Brasil  e  a  Caixa  Econômica

Federal assim fizeram. No entanto, os bancos e o capital financeiro terão de render-

se a essa nova realidade, mostrada agora pela Presidenta Dilma a este novo país,

que está sendo construído.

Portanto foram muito boas as notícias que tivemos neste 1º de maio. No entanto,

digo que houve também uma peça fundamental nesse processo, ou seja, uma cereja

no bolo que foi a indicação e o anúncio para o Brasil do Brizola Neto como Ministro do

Trabalho.  Queria  aqui  cumprimentar  o  PDT, a  Presidenta  Dilma e  o  nosso futuro

Ministro  que toma posse amanhã:  Brizola  Neto.  Creio  que isso  vem fazer  justiça

primeiramente às Centrais Sindicais que aplaudiram o seu nome, assim como a um

guerreiro que foi  Brizola, a quem, aliás, seu neto agora quer dar  continuidade no

Brasil. É um alento e um sinal de que outras conquistas poderão vir. Acredito que o

Ministério  está  em  boas  mãos.  Queria  congratular-me  com  o  novo  Ministro  e  a

indicação feita pela Presidenta Dilma neste 1º de maio.

O  Brasil  comemorou  este  1º  de  maio  com  boas  notícias  movimentações

importantes. Tivemos em Minas Gerais a realização do 4º Encontro dos Movimentos

Sociais, que foi realizado na Assembleia Legislativa, no Hall das Bandeiras, e contou

com a participação de mais de mil militantes do movimento social da área da reforma

agrária, dos atingidos de barragem, da área da educação e da saúde, dos sindicatos

ligados às áreas públicas como o da Copasa e o Sindieletro e à Central Única dos

Trabalhadores, dos movimentos sociais ligados à luta de bairro e de moradia.

Foi um movimento muito importante, que contou também com a presença, já na
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sexta-feira, em reuniões importantes realizadas nesta Casa, de índios, convidados

pelo Deputado André Quintão, que fizeram um balanço das atividades. Estiveram aqui

também o MST e as mulheres, em uma belíssima reunião da CPMI. Enfim, antes

mesmo de 1º de maio, houve um encontro dos movimentos sociais de Minas Gerais.

Portanto quero congratular-me com eles. Claro que as boas notícias de 1º de maio,

as quais comemoramos, são em decorrência da mobilização dos trabalhadores, em

especial no final da década de 70, prolongando-se até hoje. Os seus instrumentos de

luta,  sindicatos,  centrais  sindicais,  associações,  organizações  dos trabalhadores e

partidos políticos de esquerda, proporcionaram as vitórias que comemoramos nesse

1º de maio.

Em suma, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, telespectadores, povo de Minas

Gerais,  os  nossos  parabéns.  E  aqui  falo  como  Líder  da  Bancada  do  PT  aos

trabalhadores mineiros, nesse seu dia, 1º de maio, pela sua organização, pela luta e

pelas conquistas.

Sr. Presidente, não poderia deixar de voltar a um assunto polêmico, discutido pela

manhã, porque ele demonstra a contradição do que vivemos no Brasil, o que aqui

relatei, com o que vivemos em Minas Gerais. Tenho em minhas mãos um texto do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, do Gabinete da Presidência, que diz

respeito  a  um  Termo  de  Ajustamento  de  Gestão  -  TAG -,  cujo  relator  foi  o  ex-

Deputado e Conselheiro Mauri Torres. Como disse daqui da tribuna, o meu amigo

Mauri Torres continua Líder do Governo, não esqueceu suas funções. Agora é Líder

do Governo no Tribunal de Contas, se é que lá precisa de Líder. O governo tem lá

quase todos os Conselheiros, então faz ali mais ou menos o que deseja. O Mauri é o

mais novo que foi para lá, ainda está com o mesmo cacoete de Líder do Governo e

estabeleceu um TAG. Nesse termo, o Tribunal de Contas faz um acordo estapafúrdio

com o governo do Estado, em que o Tribunal reconhece que o governo não investe o

mínimo estabelecido constitucionalmente na saúde e na educação e permite a ele

continuar assim pelo menos até 2014. Vai escalonar, para que o Estado não cumpra a

Constituição Federal e a Estadual, investindo no mínimo 12% na saúde e 25% na

educação.  Em relação à saúde,  fez um escalonamento  de 9,68% para este ano;

10,84% para 2013 e os 12% seriam alcançado em 2014. Na educação, 22,82% para
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este ano; 23,91% em 2013 e, só em 2014, se cumpriria a Constituição Federal e a

Estadual.  O Tribunal  de Contas,  que deveria fiscalizar,  fez um TAG em cima das

Constituições  Estadual  e  Federal,  como se  dissesse:  “Governo  do  Estado,  não  é

necessário que se cumpram as Constituições Federal e Estadual”. Quem faz isso é o

Tribunal de Contas. Imaginem uma fila de Prefeitos na porta do Tribunal de Contas

querendo fazer  o  mesmo ajuste  de  gestão  para  os  Municípios  mineiros.  Ora,  os

Prefeitos teriam o mesmo direito de descumprirem a lei. Por que não? Ou não teriam,

porque o Estado também não deveria ter. Mas, na concepção do Tribunal de Contas,

será negado aos Prefeitos que ajam da mesma forma. É impressionante como os

Prefeitos são obrigados, enquanto o Governador faz esse TAG para desrespeitar as

Constituições Federal e Estadual.

Haverá  agora  a  substituição  do  Conselheiro  Antônio  Carlos  Andrada  por  outro

membro  da  Assembleia  Legislativa,  no  Tribunal  de  Contas.  Ficamos  até

desanimados, porque vai ser eleito mais um para ser representante do governo, a fim

de  fazer  um  tipo  de  ajuste  de  gestão  que  permita  ao  governo  não  cumprir  a

Constituição Federal.

Sr. Presidente, antes de passar a palavra para o aparte, peço a V. Exa. que preste

atenção em mais uma questão importante, para a qual o Deputado André Quintão me

chamou a atenção. Quando lemos esse termo de ajuste, não observamos a cláusula

4ª, que diz: “Verificada a ocorrência de eventual situação excepcional que impacte de

modo extremo a arrecadação de receita,  será permitido ao governo do Estado de

Minas Gerais apresentar proposta de alteração dos índices consignados na cláusula

2ª do presente instrumento...”, que acabei de ler e que permite a não aplicação dos

12% e 25%, respectivamente, na saúde e na educação. E diz o § 1º: “Em qualquer

caso,  a  proposta  de  alteração não  poderá  importar  a  prorrogação  do  período  de

cumprimento do ajustamento por prazo superior a um ano”, ou seja, por esse acordo

e por um ano, o governo poderá alterar os índices e não pagar novamente em 2014,

protelando para o próximo governo pagar em 2015.

Ora, é isso que o Prof. Anastasia conseguiu do Tribunal de Contas do PSDB. Ele

conseguiu  que  lhe  dessem  uma  carta  para  governar  sem  ter  de  cumprir  a

Constituição.  Só  que  o  PSDB  já  está  lá,  e  Aécio  e  Anastasia  há  10  anos.  Vão
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completar 12 anos de governo sem cumprir o item constitucional de aplicação na

saúde e na educação. E percebam que não houve alteração alguma a ser feita na

educação. Isso está lá desde 1988, pelo menos.

Segundo o Deputado Sávio Souza Cruz, foi seu pai quem colocou esse dispositivo

na Constituição do Estado há 50 anos, e eu não sabia. Minas sem Censura é também

cultura. Então, o Deputado Sávio Souza Cruz nos explicava que, há mais de 50 anos,

existe esse dispositivo, e agora o Tribunal de Contas dá ao governo do Estado essa

bondade.  Mas  faltarão  recursos  públicos  aos  professores,  aos  hospitais,  aos

Prefeitos,  enfim,  à  saúde  e  à  educação,  para  melhorar  as  condições  desses

trabalhadores e setores.

Termino  lembrando  que  esse  setor  tem  sido  vítima  de  estrangulamento.  Por

exemplo,  uma  professora  ou  um  professor  nem  sequer  podem  se  alimentar  da

merenda escolar dos estudantes, e tudo isso foi feito para enxugar despesas.

O Deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, agradeço a

gentileza.  Gostaria  de  falar  sobre  algumas  questões  que  dizem  respeito  à

regulamentação da Emenda nº 29, em especial. Exemplificarei a partir da economia

doméstica.  Vamos  supor  que  um  pai  de  família  seja  obrigado  a  dispor  de  seus

recursos dentro de determinadas regras: um pouco para a escola de cada filho, um

pouco para a mesada para ir ao cinema, um pouco de gasolina para que cada um

possa usufruir o veículo da família. Dessa forma, ele administra o total de recursos

consubstanciados na responsabilidade que cabe a um pai de família.

Defendo agora  a posição de nosso Governador,  tendo em vista  que,  embora o

percentual a ser gasto com a saúde já estivesse definido anteriormente em 12%, o

governo  foi  surpreendido  pela  nova  regra  da  Câmara  Federal,  sancionada  pela

Presidente  Dilma,  que  qualificava  quais  seriam  os  recursos  que  poderiam  ser

utilizados  no Orçamento,  na  rubrica  saúde.  No meio  da  gestão  do  Orçamento,  o

Governador foi surpreendido por novas regras. Em que pese à atuação do Mauri, que

foi aqui Líder do Governo e hoje respeitavelmente ocupa o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado, é importante considerar que, diante de novas regras, o

governo de Minas precisava de algum tempo de transição para fazer as adaptações,

tendo em vista que a regra foi alterada, mas o Orçamento permaneceu o mesmo.
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Deixo o meu respeito às considerações de V. Exa., mas também o nosso voto de

confiança em favor do Governador Anastasia e a consideração ao TAG lavrado no

Tribunal de Contas do Estado pelo Mauri Torres, nosso Conselheiro e colega aqui.

Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado.  Agradeço  ao  Sr.  Presidente  por  me

conceder o prazo. Quero fazer a ressalva de que, desde 2004, o Tribunal de Contas

já vem recomendando ao governo que se adapte a esses novos parâmetros no caso

da saúde; e no caso da educação, desde 1988, a Constituição Federal recomenda.

Então, por causa disso, não penso que o TAG se justifique, mas respeito a opinião de

V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  telespectadores,

inicialmente,  parabenizo  o  Deputado  Rogério  Correia  pelo  seu  pronunciamento.

Concordo  em  que  esse  TAG  é,  no  mínimo,  questionável.  Um  TAG  que  permite

gradualmente o descumprimento da lei é uma atitude que pode gerar consequências

imprevisíveis. Esse assunto deve merecer por parte da Assembleia toda a atenção,

sem entrar no mérito das motivações que o Tribunal ou o governo tiveram ao firmar

esse TAG. Como disse o Deputado Rogério Correia, são 853 Municípios, e,  se a

moda pega, esse termo pode ser a exceção que, partindo do governo do Estado,

pode virar regra em alguns anos. Uma regra perigosa para o descumprimento de leis

que  estão  resguardando  investimentos  básicos  para  duas  políticas  públicas

essenciais: saúde e educação. Esse TAG deve merecer da nossa parte uma reflexão

muito responsável. Com certeza, cada Município de Minas vai-se sentir no direito de

fazer  o mesmo, e isso pode significar  menos recursos investidos em educação e

saúde. Mas o Deputado Rogério Correia já abordou com bastante propriedade esse

assunto.

Hoje pela manhã tivemos na Comissão de Justiça a presença de representantes do

governo  do  Estado,  da  Secretaria  de  Fazenda  e  da  Seplag  para  discutir  as

solicitações de empréstimos requeridas pelo Governador a esta Casa. Uma, junto ao

BID, no valor de US$80.000.000,00; outra, junto à Corporação Andina de Fomentos -
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CAF  -,  no  valor  de  US$300.000.000,00;  e  um  acréscimo  na  autorização  de

empréstimos junto ao BNDES, no valor aproximado de R$1.100.000.000,00.

Achamos  por  bem  realizar  esse  encontro  prévio  na  Comissão  de  Justiça  por

entendermos que esse assunto da dívida, que hoje toma conta do debate em Minas,

estimulado pela própria Assembleia, recomendava-nos muita cautela e prudência em

aprovar novas solicitações de empréstimo. Percebemos ao longo dos dias em que

esse projeto está em tramitação na Casa que o projeto junto ao BID diminuía uma

autorização já solicitada em torno de US$620.000.000,00, que compensaria, do ponto

de vista monetário, o valor solicitado junto ao BNDES.

Ou seja, no conjunto da autorização concedida ao governo nestes últimos anos,

você  diminuiria  junto  ao  BID,  aumentaria  em  função  de  uma  nova  linha  de

financiamento  do  BNDES  e,  portanto,  não  estaria  ampliando  a  margem  de

endividamento.  No  caso  de  um  empréstimo  de  US$300.000.000,00  junto  à  CAF,

percebemos que não havia essa compensação e que seria temerário a Assembleia

ampliar  ainda  mais  esse  endividamento.  Então,  na  reunião  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  de  hoje,  em  um  acordo  do  governo  com  a  Oposição,  foi

encaminhada uma emenda do Governador cancelando a autorização junto ao Banco

Japonês para Cooperação Internacional - JBIC.

O governo tinha autorização para contrair empréstimo de até US$300.000.000,00.

Segundo as informações do governo,  essa instituição,  em função deste momento

internacional  vivido,  restringiu  suas possibilidades  de financiamento,  e o  governo,

então,  apresentou  essa  emenda,  cancelando  a  autorização.  Essa  emenda  foi

incorporada ao parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, e, dessa forma, deu

tranquilidade à Assembleia para votar e aprovar as solicitações de empréstimos sem

ampliar o endividamento do Estado. Então, considero isso muito importante, porque

sabemos que o recurso advindo de empréstimos, desde que estes sejam feitos com

taxas  interessantes  no  mercado  e  desde  que  tenham  aplicação  adequada,  pode

fomentar o desenvolvimento no Estado e ampliar a cobertura das políticas públicas.

Esses empréstimos, particularmente, estão voltados para a infraestrutura, logística,

segurança e, principalmente, para o Programa Caminhos de Minas, que, na verdade,

não é um programa do PPAG, do ponto de vista da acepção do termo.
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O  Plano  Plurianual  é  uma  ação  dentro  do  programa  conhecido  como  Minas

Logística. O Programa Caminhos de Minas se propõe a asfaltar trechos importantes

que ligam microrregiões, visando dinamizar a economia intrarregional, ou seja, entre

regiões  ou  mesmo  entre  Municípios.  Ele  se  propõe  a  asfaltar,  como  disse,  224

trechos, perfazendo 7.775km e beneficiando 303 Municípios. O Programa Caminhos

de  Minas,  que  era  conhecido  por  nós  como Links  Faltantes,  agora  recebeu uma

denominação mais apropriada. Ele já foi lançado há algum tempo, e apenas cinco

trechos estão em obra, mas é um programa importante.

Deputado Ulysses, já solicitamos à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

os critérios de priorização dos trechos, porque não podemos simplesmente aprovar

um  empréstimo  sem  acompanhar  a  aplicação  dos  recursos.  É  papel  desta  Casa

acompanhar  a  aplicação  dos  recursos.  Para  citar  um  exemplo,  no  seminário

legislativo “Pobreza e desigualdade”, na audiência que realizamos no semiárido, no

Jequitinhonha, foi demandada a efetivação de dois trechos: o de Ijicatu, localidade

próxima a José Gonçalves de Minas, até Virgem da Lapa, e o de Novo Cruzeiro até

Araçuaí.  Isso  foi  votado  e  aprovado  no  seminário  legislativo  “Pobreza  e

desigualdade”.  O  pessoal  da  região,  acompanhando  atentamente  o  debate  pela

imprensa, quis saber se esses trechos constam, por exemplo, na cobertura que será

possibilitada por esse empréstimo. Além desses trechos, há inúmeros outros.

Queremos saber se as prioridades ocorrerão com base na viabilidade econômica,

na  dispersão  por  várias  regiões,  na  existência  de  projetos  executivos  ou  se  não

haverá critérios. Então, fizemos essa solicitação. Aliás, Deputado João Leite, fizemos

questão de votar hoje os três projetos para não atrasar a sua tramitação, até porque o

Programa Caminhos de Minas,  se efetivado,  será  um bom programa. Mas,  como

Deputado,  obviamente  queremos  acompanhar  a  priorização  desses  trechos.

Queremos  saber  se,  de  fato,  esses  recursos  terão  o  retorno  social  que  está

fundamentando o nosso voto hoje na Comissão e, com certeza, no Plenário.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado André Quintão. Quero

ser breve para que o Deputado Paulo Guedes possa também se manifestar. Creio

que V. Exa. começa um debate interessante ao falar sobre as nossas regiões mais

carentes e que tanto dependem dessas ligações. E o governo acabou de comemorar
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os 200 acessos do Proacesso, e agora vem o Caminhos de Minas. Portanto, temos

de agradecer a V. Exa. e também à Oposição, pois, no momento em que ela entende

a importância dos projetos, facilita para que eles atendam a população.

V. Exa. levanta um debate importante. Lutei muito para que tenhamos o Caminhos

de Minas ligando a MG-424 à BR-040. Assim evitaríamos um trânsito pesado que

passa hoje pelo Anel Rodoviário e traz grande insegurança à população. Em vez de

virem  pela  MG-424,  pela  MG-10  e  tomarem  próximo  à  Usiminas,  no  Engenho

Nogueira, o Anel Rodoviário, passariam diretamente por Pedro Leopoldo, próximo à

Cachoeira  do  Urubu,  e  já  chegariam  à  BR-040,  ganhando  a  Ceasa,  ou  indo  em

direção a Sete Lagoas-Brasília ou a outras direções, Triângulo Mineiro-São Paulo.

Considero também importante para a Região Metropolitana, o Caminho de Minas

ligando Ravena a Sabará. São 12km, e tiraríamos um grande número de veículos que

estão em um trecho muito perigoso da BR-381, que é justamente da ponte do Rio das

Velhas até Ravena. Então, teríamos a possibilidade de retirar esse fluxo de veículos

dessa região. Por isso fiquei tentado a aparteá-lo, pois V. Exa. aborda um tema muito

importante.  Imagine  o  Deputado  Paulo  Guedes,  representando o  nosso Norte  de

Minas. V. Exa. e todos que amamos o Jequitinhonha teremos a lembrança de muitos

lugares que necessitam muito desse acesso asfáltico para melhorar a vida, a saúde

da nossa população.

Deputado André Quintão, estou muito interessado nesse debate para aproveitarmos

muito bem esse projeto Caminhos de Minas e atendermos a nossa população. Muito

obrigado pela oportunidade.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado João Leite. De fato, são vários

trechos, e V. Exa. os aponta bem. Este é o debate: quais são as prioridades. Temos,

por exemplo, uma ligação do Distrito de Almeida até o Município de Jaboticatubas,

que é a ligação da Serra do Cipó. Duas pequenas cidades, Carmésia e Morro do

Pilar, ligam na verdade o Suaçuí à região da Serra do Cipó. São vários trechos, são

224. E é esse o debate que queremos fazer.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro, Deputado André Quintão, quero

parabenizá-lo por trazer esse tema tão importante. Quero também - e acho que será

de interesse de todos - que realmente esse debate flua no Plenário e nas comissões,
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ouvindo os representantes da região. Sou de uma região onde existem as maiores

demandas do Caminhos de Minas: o Norte do Estado. Lá temos ligações importantes

a  serem  feitas.  Por  exemplo,  se  asfaltarmos  o  trecho  de  Urucuia  a  Pintópolis,

encurtaremos  o  caminho  até  Brasília  em  mais  de  300km  para  quem  estiver  em

Januária, São Francisco e Montes Claros e beneficiaremos o escoamento do Projeto

Jaíba e do Projeto Gurutuba.

V.  Exa.  aborda um tema importante que precisa ser aprofundado.  Além de ligar

esses Links Faltantes, seria interessante pautarmos a ligação asfáltica a Distritos.

Alguns  estão  a  3km,  5km  das  estradas,  sem  ligação,  e  são  maiores  do  que  os

Municípios. Temos Distritos com 5 mil, 8 mil habitantes que não foram emancipados

nem contemplados com o Proacesso, e a demanda dos moradores é muito grande.

Mesmo não sendo um “link” que liga uma estrada a outra - objetivo do Caminho de

Minas -, que os Distritos mais próximos, a 3km, 5km, 8km, possam ser beneficiados.

Finalizando,  Deputado  André,  deixo  esta  contribuição.  Temos  Distritos  muito

próximos de rodovias, como Bonito, em Mato Verde, que é histórico, tem mais de 200

anos, é anterior à fundação do Município, está a 5km da MG e não foi contemplado.

Assim como esse, há uma série de Distritos na mesma situação, como Fernão Dias,

em Brasília de Minas, que está a 2km do asfalto. Eles poderiam ser contemplados

atendendo a mais de 8 mil moradores. Alguns Distritos são grandes e têm condições

de se emancipar. Muito obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Gostaria  de  conceder  aparte  ao  Deputado  Luiz

Henrique, mas a Presidência já nos comunicou que o nosso tempo acabou. Talvez V.

Exa. use questão de ordem depois do nosso pronunciamento.

Cumprimento  os  Deputados  que  me  apartearam.  Temos  224  trechos,  incluindo

Nova Lima-Sabará, Itabirito-Rio Acima, Jequitinhonha-Pedra Azul.  A Oposição está

aqui  e  votará  favoravelmente  ao  que for  bom para  Minas Gerais,  mas queremos

acompanhar a efetivação. Srs. Deputados, lembramos que um dos empréstimos é do

BNDES, com valor de R$1.100.000.000,00. Isso mostra que essa relação republicana

entre governos é importante. Então, a Oposição votará favoravelmente a um projeto

do Governador  solicitando empréstimos ao governo federal.  Fazemos isso com a

consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor para Minas. A taxa é muito
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abaixo daquelas que o Estado paga à União com a dívida anterior, da década de 90.

Deputado Luiz Henrique, V. Exa. esteve presente na reunião da comissão. Estamos

aguardando a lista desses trechos,  para que todos nós, Deputados e Deputadas,

possamos espalhar a notícia aos quatro cantos e acompanhar a efetivação do que for

anunciado. O mínimo que esta Assembleia merece é saber onde esse recurso será

efetivamente  aplicado,  de  maneira  suprapartidária,  republicana,  prevalecendo  o

critério do interesse público.

* - 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, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o Grande

Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa  ao  Plenário  que  fez  retirar  da  pauta  desta  reunião  as

Indicações nºs  59/2012,  feitas  pelo  Governador  do Estado,  do nome do Sr.  Ilmar

Bastos para o cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

-, 58/2012, 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 -, 57/2012, 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 -, 54/2012, do nome do Sr. Paulo José de Araújo para compor o

Conselho  Estadual  de  Educação,  45/2012,  do  nome  do  Sr.  Edmar  Fernando  de

Alcântara para compor o Conselho Estadual de Educação, 46/2012, do nome do Sr.

Carlos Antônio Bregunci para compor o Conselho Estadual de Educação, 48/2012, do

nome do  Sr.  José  Januzzi  de  Souza  Reis  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação, 49/2012, do nome do Sr. Aurélio Sávio de Mendonça Terra para compor o
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Conselho Estadual de Educação, e 50/2012, do nome do Sr.  Eduardo de Oliveira

Chiari  Campolina para compor  o Conselho  Estadual  de Educação,  apreciadas na

extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questões de Ordem

O Deputado Luiz Henrique -  Sr.  Presidente,  hoje pela manhã participei  de uma

reunião extraordinária da Comissão de Justiça, quando se discutiu o “Caminhos de

Minas”.  Essa  reunião  foi  solicitada  pelo  nobre  Deputado  André  Quintão,  portanto

gostaria de parabenizá-lo por essa importante audiência realizada aqui hoje. Primeiro,

o Deputado reconheceu a importância do Proacesso,  esse importante projeto que

ligou com asfalto mais de 200 Municípios mineiros, e agora, nessa segunda etapa, o

governo  de  Minas  solicita  crédito  para  continuar  importantes  projetos  de

infraestrutura, que são o “Caminhos de Minas”. Gostaria de reforçar esse trabalho

que  o  Deputado  André  Quintão  vem  fazendo,  pois  é  uma  Oposição  que  soma.

Também gostaria de anunciar para toda a população do Jequitinhonha e do Mucuri o

edital  da BR-367.  O edital  desse projeto  só foi  possível  em razão de uma frente

parlamentar  que  encabecei  aqui,  suprapartidária,  que  contou  com  assinaturas  de

diversos Deputados. Estive numa reunião marcada pelos Deputados do PT com o

Lula,  e  depois,  juntamente  com a  frente  parlamentar,  fomos  ao  Ministro  Passos.

Depois de 30 anos, saiu o edital para o projeto da BR-367. Então hoje, quando vejo o

Deputado  André  Quintão  chamando  uma  audiência  pública  para  discutir  esse

importante projeto, o “Caminhos de Minas”, fico satisfeito de ver como esta Casa tem

encaminhado e somado esforços no tocante ao que é melhor para Minas Gerais. V.

Exa. foi muito feliz ao propor essa reunião de hoje. Estamos fazendo frente a favor

desse  importante  projeto,  “Caminhos  de  Minas”,  que  certamente  promoverá

desenvolvimento,  principalmente  em  regiões  carentes.  Também  estarei

encaminhando  hoje  à  Mesa  um  requerimento  ao  governo  de  Minas  para  que,

utilizando do “Caminho de Minas”, faça 2,5km de pista de atletismo, ou seja, pista

para  corrida  e  para  ciclismo,  quando  o  “Caminho  de  Minas”  estiver  próximo  às

cidades.  Isso  é  muito  importante,  pois  vemos  que  atualmente  mais  de  50% dos

mineiros  estão  obesos.  Como  moramos  no  interior,  viajamos  todos  os  finais  de
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semana  e  observamos  as  pessoas  fazendo  caminhadas  próximo  às  cidades.  Se

conseguirmos  que  o  Governador  do  Estado  inclua  no  “Caminho  de  Minas”  esse

importante  requerimento  que  estamos  encaminhando  aqui,  de  minha  autoria  e

coautoria do Deputado Glaycon Franco, com certeza também estaremos promovendo

melhor qualidade de vida para os mineiros. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Sr. Presidente. Dois minutos são suficientes

para que eu possa falar aqui. Mais um a vez gostaria de fazer um apelo a nossa

bancada do Norte de  Minas,  apesar  de já  ter  conversado com vários  Deputados.

Agora há pouco conversei com os Deputados Tadeu Martins Leite, Arlen Santiago,

Luiz Henrique, Neilando Pimenta - votado no Jequitinhonha, Norte de Minas e Mucuri

-  e Doutor Viana, para reunirmos nossa bancada e irmos à equipe econômica do

governo do Estado solicitar ao Governador, ao Secretário de Agricultura ou à Renata

Vilhena,  da  equipe  econômica,  para  tratarmos  de  um  assunto  de  fundamental

importância para a nossa região: a seca. A nossa reivindicação é clara. Os rebanhos

do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri e parte do Noroeste hoje

ainda  se  encontram  numa  situação  favorável  para  a  venda  porque  o  gado  não

emagreceu ainda. A seca assola a região e tende a permanecer nos próximos seis

meses - isso é o que falam os analistas. E, se isso de fato acontecer, teremos um

colapso na região, pois perderemos grande parte do nosso rebanho. Daí o nosso

apelo à equipe econômica do governo, que nesse momento abra uma janela durante

60 dias para venda do gado aos frigoríficos com a isenção do ICMS. Isso seria de

fundamental importância para que os produtores da região possam desfazer-se do

rebanho sem prejuízo  nesse momento.  Então,  deixo  aqui  esse apelo.  Vamos  até

marcar um almoço da bancada do Norte para a semana que vem, a fim de tratar

desse  assunto.  Esperamos  nos  reunir,  o  mais  breve  possível,  com  a  equipe  do

governo  para  tratar  desse assunto  de  total  interesse  do Norte  de  Minas.  A seca

preocupa, está fazendo muitos estragos na região, há problemas de abastecimento

nas  comunidades.  Sei  que  o  governo  federal  tem  se  mobilizado,  tem  colocado

recursos  até  para  a  Secretaria  Extraordinária  do  Norte  de  Minas  e  do  Vale  do

Jequitinhonha  com  o  Deputado  Gil  Pereira.  Mas  essa  questão  do  ICMS  é  de

fundamental importância. Obrigado, Sr. Presidente.
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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 2.992 e 2.993/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos - aprovação, na 11ª Reunião

Ordinária, em 2/5/2012, do Projeto de Lei nº 3.016/2012, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro; de Saúde - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 2/5/2012, do Projeto

de Lei nº 3.018/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e dos Requerimentos nºs

2.952/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 2.955/2012,  do Deputado Luiz

Henrique;  de Educação -  aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,  em 2/5/2012,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.858  e  2.904/2012,  do  Governador  do  Estado,  e  dos

Requerimentos  nºs  2.953  e  2.954/2012,  do  Deputado  Bosco;  e  da  Pessoa  com

Deficiência - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 2/5/2012, dos Projetos de Lei

nºs 2.471/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.001/2012, do Deputado Inácio

Franco (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado Duarte  Bechir  e  outros  em  que

solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  Santa  Casa  de

Misericórdia São Vicente de Paulo, de Campo Belo, pelo centenário de sua fundação.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno.

A Presidência  verifica,  de plano,  a inexistência de quórum para  votação e,  nos

termos  do §  6º  do  art.  249  do Regimento  Interno,  solicita  ao  Sr.  Secretário  que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. Portanto, há quórum

para votação.
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Votação de Requerimentos

- O Acordo de Líderes, a Decisão da Presidência e o requerimento da Comissão

Especial da Dívida Pública foram publicados na edição anterior.

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial para o Enfrentamento do

Crack em que solicita seja encaminhado aos Conselhos Regionais de Psicologia e de

Assistência  Social  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  o  processo  de

habilitação de responsáveis técnicos para atuarem em comunidades terapêuticas. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Bruno Siqueira em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.983/2011. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita que o Projeto de Lei nº

2.006/2011  seja  distribuído  à  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação nº 51/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome

da  Sra.  Maria  Cristina  Freire  Barbosa  para  compor  o  Conselho  Estadual  de

Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A Presidência  vai

submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e

aos  Deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o

registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência vai

dar  início ao processo e,  para tanto,  solicita  às  Deputadas e aos Deputados que

ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio Moreira
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- Délio Malheiros - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Duilio  de Castro -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 51/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 53/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome  da Sra. Miracy

Barbosa  de  Sousa  Gustin  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e

255 do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no

terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência vai dar início ao processo e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em

votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio Moreira

- Délio Malheiros - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Duilio  de Castro -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
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Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 46 Deputados.  Votou "não" 1 Deputado. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 53/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 55/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Oderli de

Aguiar para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina

pela  aprovação do nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Não há  oradores  inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  Presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo

processo secreto,  de  conformidade  com o  art.  261,  I,  c/c  os  arts.  252 e  255  do

Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida,  registrem seu voto. A Presidência vai dar  início ao processo e, para

tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares.  Em

votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio Moreira

- Délio Malheiros - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Duilio  de Castro -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques  Abreu -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

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

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

Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 55/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 61/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do nome da Sra.  Yeda

Prates Bernis para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação
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pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e 255 do

Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida,  registrem seu voto. A Presidência vai dar  início ao processo e, para

tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares.  Em

votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Délio  Malheiros  -  Dilzon Melo -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado

- Luiz Carlos Miranda -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

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

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

Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 61/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 62/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio Luiz

Bunte de Carvalho para compor o Conselho Estadual de Educação junto à Câmara

de Ensino Superior, em substituição à indicação de Maria Mercedes Guerra Amaral. A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os

arts.  252 e 255 do Regimento Interno.  A Presidência solicita  às Deputadas e aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência vai dar início

ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os

seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
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Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Délio  Malheiros  -  Dilzon Melo -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz

Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas -  Rosângela Reis  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr.  Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 62/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

2ª Fase

O Sr.  Presidente -  Esgotada hora a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.915/2012, do Governador do Estado, que altera 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 Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Continua em

discussão o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia, que

ainda dispõe de 27 minutos e 32 segundos para o seu pronunciamento.

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  tinha  iniciado  a  discussão  desse

projeto de lei, que, embora simples na elaboração, é importante do ponto de vista de

investimento.  Isso significa,  Deputadas e Deputados,  mais R$1.300.000.000,00 de

investimento do governo federal em Minas. Então, para aqueles que costumam usar

da tribuna para dizer que não há investimento do governo federal, estou anunciando

que esse projeto do qual votaremos a favor significa mais R$1.300.000.000,00 de

investimento que o governo da Presidenta Dilma, por meio da Petrobras, fará em
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Minas Gerais, mais precisamente no Município de Uberaba. Então, quero parabenizar

os nossos Deputados do Triângulo pela aprovação que teremos desse projeto, que

autoriza a doação de imóvel num terreno em Uberaba para a Petrobras. O objetivo é

a  criação  de  instalações  para  produção  de  amônia.  Quanto  ao  valor  total  de

investimento da Petrobras, Deputadas e Deputados, Deputada Liza Prado, que é da

nossa querida  Uberlândia,  Deputados  Luiz Humberto Carneiro  e  Adelmo Carneiro

Leão - aliás, queria mandar um abraço ao Deputado Gilmar Machado, que nos ajudou

muito nesse projeto -, é uma estimativa de R$1.300.000.000,00 que essa empresa

alocará  de  recursos  em Minas  Gerais,  no  Município  de  Uberaba,  para esse polo

industrial. Deputado André Quintão, completando com isso, só na área de rodovias

em Minas Gerais, de 2007 a 2010, foram mais R$4.300.000.000,00. Então, vamos

perdendo  a  conta.  Na  verdade,  R$4.300.000.000,00  em  Minas,  só  em  estradas,

conforme  li  outro  dia,  de  2007  a  2010,  no  período  Lula.  Agora  mais

R$1.300.000.000,00 dessa instalação  da Petrobras  lá.  Fora  o  que  vem do  Bolsa

Família e Pronaf - aliás, de Pronaf são aproximadamente R$1.200.000.000,00 neste

ano,  podendo chegar  a R$1.500.000.000,00, apesar  de o governo do Estado não

fazer  o  dever  de  casa  na  área  da  agricultura  familiar.  Então,  vai  se  somando

investimento do governo da Dilma e compreendendo por que o Brasil tanto cresce e

por que Minas Gerais... A Presidenta, que é mineira, tem esse carinho especial por

nosso Estado.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Gostaria de cumprimentá-lo, Deputado

Rogério Correia. De fato, esse é um projeto que tem todo o nosso apoio. Trata-se de

um polo que, há muito tempo, está sendo aguardado naquela região. Quero também

reiterar  a  linha  de  raciocínio  de  V.  Exa.  Hoje  pela  manhã,  na  Comissão  de

Constituição e Justiça, com o nosso voto favorável, foi aprovado um projeto em que o

governo  do  Estado  pede  mais  R$1.100.000.000,00  ao  BNDES.  Parte  desse

empréstimo será aplicado no Programa Caminhos de Minas, para o asfaltamento de

224 trechos. Uma outra parte dos investimentos para esse programa vem de outro

empréstimo. O governo federal abriu uma linha de financiamento para os Estados,

para obras de infraestrutura, logística, com juros de 6% ao ano, dois anos de carência

e um prazo grande para pagamento. Isso é exatamente para induzir os Estados a
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investir em obras que geram desenvolvimento econômico. Então gostaria que V. Exa.

acrescentasse em suas contas mais  R$1.100.000.000,00 do governo federal  para

serem investidos, em Minas, em infraestrutura.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado André Quintão.

Então,  refazendo as contas,  foram R$4.700.000.000,00 para  o PAC, de  2007 a

2010, para a infraestrutura. Li o nome das rodovias que foram agraciadas com esses

recursos.  Mais  R$1.300.000.000,00  desse  projeto  da  Petrobras,  que  fará

investimentos  em Minas  Gerais,  no  polo  industrial  de  Uberaba.  V.  Exa.  anunciou

R$1.100.000.000,00,  do  BNDES,  para  o  Caminhos  de  Minas.  Só  aí,  teremos

R$7.100.000.000,00.  Se somarmos esse valor  com os R$2.000.000.000,00 que a

Presidente  Dilma  anunciou  para  o  metrô  de  Belo  Horizonte  e  obras  na  Região

Metropolitana, totalizamos R$9.100.000.00,00. Esse é um cálculo do que o governo

investe, feito por alto. É apenas para que não venham dizer que não há investimento

do  governo.  Eu  e  o  Deputado  André  Quintão  fizemos  o  cálculo  de

R$9.100.000.000,00.  Não  está  incluído  o  Pronaf.  Vamos  colocar  aqui,  Deputado

André, o Pronaf, que são pelo menos R$1.200.000.000,00. São R$10.300.000.000,00

investidos  ou  em  investimentos  com  recursos  expostos.  Isso  é  apenas  o  que

calculamos aqui.  Dizer  que a Presidente Dilma não investe em Minas Gerais não

condiz com a verdade.  Basta fazer  alguns cálculos  matemáticos, melhor  dizendo,

alguma  aritmética.  Com  uma  aritmética  pura  e  simples,  totalizamos

R$10.300.000.000,00. Sem somarmos os recursos do Bolsa Família, que não sei a

quanto chegam. Não sei se o Deputado André tem o cálculo do Bolsa Família. Temos

aí 1 milhão de famílias. Então, é dinheiro bastante. Um dia vamos fazer essa soma

para expormos aqui.

Deputados André Quintão e Rômulo Viegas, o que mais nos alegra não são os

investimentos, mas o reflexo desses recursos. Alguns Deputados reclamam que tem

dinheiro indo para o Nordeste. Ainda bem, porque o Nordeste era uma das regiões

mais sofridas. Aliás, ainda é, mas isso vem diminuindo. Hoje saíram dados do censo

da última década.  Vocês terão  acesso a isso,  hoje à noite,  pelos  noticiários, que

mostrarão os dados do censo da última década. Passarei um índice importante, o de

mortalidade infantil. V. Exa. é médico e sabe que esse dado é importante para saber o
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desenvolvimento do País. A taxa de mortalidade infantil no Brasil passou de 29,7%

para 15,6%. O índice de mortalidade infantil  do Nordeste diminuiu de 44,7% para

18,5%, de 2000 a 2010. Ele despencou, ficando parecido com o do Sudeste, que

também baixou de 21,3% para 13,1%. Esses dados já estão sendo publicados pelo

IBGE, e houve redução recorde.

No Brasil, o índice de 2010 é 47,5% menor que o registrado no ano 2000. Houve

quase 50% de redução da mortalidade infantil no Brasil, Deputado Sávio Souza Cruz.

Esses dados de investimento nos fazem felizes não porque há o investimento, puro

e simples,  mas porque ele  é  feito  com divisão de renda.  Então,  é  feito  o  que a

Presidenta Dilma tão bem colocou em seu discurso no dia 1º de maio. Não há apenas

o  crescimento  do  País.  O  desenvolvimento  não  é  apenas  econômico,  mas

principalmente social. Então, esse dado de mortalidade infantil muito nos alegra; em

especial, sua queda no Nordeste.

Depois aproximaremos esses valores, mas, quando se fala em Nordeste, pode-se

saber que esses dados são semelhantes aos do Norte de Minas, Jequitinhonha e

Mucuri, as regiões mais pobres de Minas. Então, a redução da mortalidade infantil no

Nordeste realmente nos deixa muito alegres.

Quando ouço Deputados reclamarem que os recursos saíram do Sudeste para ir

para o Nordeste, peço a eles que tenham uma maior compreensão com essa região

do  nosso  Brasil.  O  Nordeste  sofreu  muito.  É  a  região  da  seca,  sofrida,  onde as

oportunidades  eram  muito  poucas.  Com  o  aumento  do  salário  mínimo,  o  Bolsa

Família e os investimentos que vão daqui - e não mais se concentram no Sudeste -,

percebemos que os dados vão socialmente fazendo justiça no nosso país. Alegrou-

me muito saber que no Nordeste houve uma queda de 44,7% para 18,5% e que, no

Brasil, a queda total foi de 47,5%. São dados que gostaria de comemorar aqui.

Deputado Ivair Nogueira, quero apenas aproveitar para dizer a V. Exa. e ao Líder do

PMDB, Deputado Sávio Souza Cruz, que estaremos no Ministério Público na sexta-

feira, às 14 horas. Não marquei com o Dr. Alceu, porque tenho medo de entregar a

ele uma solicitação e ela ficar engavetada ou ele agir como advogado de defesa do

governo do Estado. Marquei com a Defesa dos Interesses do Cidadão, com o Dr.

Eduardo Nepomuceno, para entregar e discutir com ele uma representação contra
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esse TAG, ao qual já nos referimos hoje. Gostaria de comunicar isso à Bancada do

PMDB e à do PT e, evidentemente, convidar também outros Deputados que tenham

interesse em defender a educação e a saúde, contrariamente a esse TAG. Deputados

de  outros  partidos  estão  convidados  também,  mas,  a  princípio,  marquei  esse

encontro também a pedido do Deputado Sávio Souza Cruz, as duas Bancadas em

conjunto,  e  ficou  para  sexta-feira,  às  14  horas.  Serão  convidados  também  os

sindicatos da área. Conversei  hoje com a Profa. Beatriz Cerqueira, e o Sind-UTE

estará presente; e com o Renato, do Sind-Saúde. Convidaremos também o Sindifisco

e outros para estarem presentes nesse ato. A nossa ideia é reverter esse TAG.

O Deputado André Quintão leu de forma mais pormenorizada o TAG, e descobrimos

hoje que, além de os índices para até 2014 serem inferiores aos 12% na saúde e aos

25% na educação, se, em 2014, o governo compreender não ser possível cumprir o

dispositivo por algum motivo, por exemplo, um abalo econômico - e ele poderá dizer

que esse abalo são os juros pagos de alguma dívida -, poderá refazer o adiamento

por mais um ano. Então, ele não pagaria o mínimo constitucional também em 2014 e

deixaria para 2015, quando não mais estará no governo, para que outro - espero que

não seja do PSDB - cumpra. Mas o outro governo já cumpriria mesmo, não acredito

que sendo de outro partido não o faria. Se for um governo do PT, tenho certeza de

que já entrará para o orçamento, e tenho certeza de que se for do PMDB também, em

especial se for um governo de coalizão entre PT e PMDB, já entrará com a disposição

e o programa de cumprir a Constituição, pagar os 25% para educação e os 12% para

a saúde.

Então,  na  verdade,  o Prof.  Anastasia  e o PSDB estão jogando para  o  próximo

governo o cumprimento da lei da Constituição do Estado de Minas Gerais. E com aval

do  Tribunal  de Contas,  que agora é o Tribunal  de Contas do  PSDB. Já não é o

Tribunal de Contas do Estado, mas do governo do PSDB. E o líder que parece ter

sido eleito é o ex-Deputado Mauri Torres, meu amigo que exercia muito bem a função

e Líder de governo aqui, mas que foi para o Tribunal de Contas e não deveria exercer

essa função lá. Lá não existe isso, mas ele parece estar imbuído desse espírito que o

fez  famoso  por  suas  funções  bem  executadas  aqui  como  Líder  do  governo,

aprovando  os  projetos  do  governo  nesta  Casa,  tanto  pela  habilidade,  como pela
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vantagem numérica que teve na Assembleia. Ele sempre tratou muito bem a todos e

conseguia obter a aprovação dos projetos do governo. Parece que no Tribunal de

Contas  ele  ainda  está  como  Conselheiro,  recebendo  a  nomeação  de  Líder  do

governo.

Ele conseguiu esse termo de ajuste de gestão, em que o Tribunal de Contas diz ao

gestor que não precisa cumprir  a Constituição. Imaginem se os Prefeitos  também

tiverem essa regalia nos itens educação e saúde. Aí os Prefeitos vão lá dizer que

estão com aperto de caixa e pedem para não executar os 12% da saúde, ou os 25%

da educação. Teremos novamente mais problemas na saúde pública e na educação.

Repito, isso não é uma briga de números, mas uma briga social. O que faltará nesses

números que estamos lendo é o que faltará de medicamentos nos postos de saúde, é

o que faltará para as professoras.

Aliás, as professoras não podem mais merendar com os alunos, porque o governo

precisa  fazer  economia.  Penso  que  isso  é  perseguição,  pois  não  acredito  que  o

Governador Anastasia pense realmente que economizará impedindo a professora de

se alimentar da mesma merenda dos alunos, até porque a merenda sobra e é jogada

fora,  servindo  para  lavagem  para  porcos.  Não  permitir  uma  professora  de  se

alimentar é perseguição, já é maldade pura e simples. Tudo deles é para enxugar, é o

choque de gestão, que leva o governo a não cumprir essa lei. É a gestão tucana, e

infelizmente o Tribunal de Contas assinou esse termo.

Então, ficam todos convidados para ir ao Ministério Público na sexta-feira, às 14

horas. Penso que o Ministério Público tem força para barrar esse termo de ajuste de

gestão.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Peço para falar novamente, porque esse

assunto é muito importante. Ele cria um precedente muito perigoso, porque se o ente

superior,  no  caso  o  governo  do  Estado,  tem  o  aval  do  Tribunal  de  Contas  para

descumprir a lei, isso vai gerar um efeito cascata. Será que o Tribunal vai fazer isso

em relação a todos os Municípios? E se fizer,  qual será o impacto na diminuição

global de investimento em saúde e educação em Minas Gerais?

Temos Prefeitos que, por erros procedimentais, mas que foram sanados, tiveram as

contas rejeitadas. Um exemplo é a nossa querida companheira Cacá, ex-Prefeita de
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Araçuaí. Ela repassou R$8.000,00 a mais para a Câmara Municipal, depois retificou,

a Câmara devolveu o recurso. O parecer no Tribunal de Contas era pela aprovação

das contas, com ressalvas. A Corte votou pela rejeição e na cidade - ela deixou de ser

Prefeita - rejeitaram as contas. Isso por um repasse de R$8.000,00, que depois foram

devolvidos. A população tem acompanhado bem, não é só o Poder Legislativo.  A

população acompanha os outros órgãos de inspeção e fiscalização.

Então, considero que esse tratamento diferenciado arranha a imagem do próprio

Tribunal de Contas. É muito perigoso esse precedente. Não conheço outro, talvez

exista em outra esfera do País, mas esse precedente irá gerar um efeito cascata

incontrolável. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado André Quintão, V. Exa. lembrou-me duas

questões relevantes. A primeira é que não deveríamos usar mais o termo Tribunal de

Contas do Estado e sim Tribunal de Contas do Governo - TCG -, pois acho que esse

é o nome mais apropriado. A segunda questão é que eu me pergunto e acho que a

imprensa  também  deveria  se  perguntar:  “Eles  já  não  cumpriam  a  Constituição?”

Dizíamos que eles não aplicavam 25% na educação e 12% na saúde, mas a resposta

deles  não  era  a  de  que  cumpriam?  Não  era  essa  a  resposta?  Falavam:  “Essa

Oposição está ficando doida; isso é coisa do PT, do PMDB e do PCdoB; é coisa da

Oposição. Já cumprimos, pagamos os 12% e os 15%”. Quantas vezes ouvi o discurso

de que eles já aplicavam? Mas, de repente, fazem um termo de ajuste de gestão,

confessando  que  não  cumpriam.  Lembram-se  de  que  dissemos  que  eles  nunca

cumpriram isso? Agora, o Tribunal diz que eles realmente nunca cumpriram isso. E

continuarão sem cumprir.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério, na verdade, V.

Exa. fala que o choque de gestão envolve sempre o cortar, mas não é bem isso. É

uma opção de corte, o qual é feito sempre em cima do serviço público, porque o

serviço público não importa. Já a versão publicitária, essa, sim, importa, conta. Se

avaliarmos  a  evolução  dos  gastos  publicitários,  veremos  que  eles  têm  um

crescimento fenomenal. O investimento em saúde merece até um TAG para justificar

o descumprimento do mínimo constitucional.  O investimento em educação merece

outro TAG para não cumprir a Constituição. O investimento em segurança também é
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declinante,  a  ponto  de  fazer  com que  Minas  Gerais  se  torne  o  único  Estado  do

Sudeste a registrar aumento no índice de criminalidade.

Hoje os jornais noticiaram que na Zona Sul de Belo Horizonte ocorrem - parece-me

-  três  assaltos  a  cada dia,  e  isso  acontece  porque  o  serviço  público  não  conta.

Infelizmente Minas Gerais fez a opção por não ter projetos de governo, e é sobre isso

que V. Exa. fala, ou seja, sobre o Programa Minas sem governo. Minas fez a opção

pelo  projeto  eleitoral  do  Senador  Aécio  Neves,  em  que  o  que  conta  é  a  versão

publicitária, é a opção pela publicidade, pela mídia.

Deputado, essa questão do Tribunal de Contas é gravíssima. Veja bem: quando o

governo começou a usar o gasto da Copasa para fazer a conta dos 12% na saúde, os

Municípios, que não tinham essa prerrogativa aceita pelo Tribunal de Contas, com o

tempo começaram a recorrer em juízo e começaram a conseguir o mesmo tratamento

que o Tribunal dava ao Estado, porque o Tribunal aceitava, no caso do Estado, que

gasto com saneamento fosse incluído em gasto com saúde. Mas ele não aceitava

que isso valesse para os Municípios. Assim, eles começaram a pleitear isso em juízo,

e o Judiciário começou a reconhecer que o tratamento tinha de ser equânime.

O que acontecerá? Se os Municípios não cumprirem agora o mínimo constitucional

em saúde e em educação, é óbvio que eles buscarão no Judiciário um tratamento

equânime ao Estado. E o Judiciário, com certeza, concederá o mesmo tratamento. A

consequência dramática é que tanto no Estado quanto nos Municípios haverá um

investimento declinante em saúde e em educação. É óbvio reconhecer que declinará

ainda mais a qualidade da educação e da saúde em Minas Gerais. É esse o drama: a

opção por não cuidar da saúde pública, da educação pública e da segurança pública.

É esse o drama que vivemos - e eles não gostam quando falamos -, mas o tribunal do

faz de contas é conivente com tudo isso. Não é possível que o Ministério Público

fique conivente com tudo isso também.

Teremos esperança de que, nesta audiência de sexta-feira, seja tomada alguma

providência para que, em Minas Gerais, seja reposto o império da legislação, da lei,

da  Constituição,  e  que  se  exija,  no  mínimo,  o  cumprimento  de  um  mandamento

constitucional consagrado há meio século.

Os 25% de investimento mínimo em educação estão consagrados na Constituição
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mineira há meio século. Será que agora, depois de meio século, precisa-se fazer

ajuste  de  gestão  para  cumprir  um mandamento que já  está  consagrado há meio

século?  E a  mentira  contada  durante  tanto  tempo de que  Minas  cumpria  com  a

educação e com a saúde, como fica? Nada. Não há menção, nenhum comentário nos

meios  de  comunicação  de  que  Minas  Gerais,  solenemente,  descumpre  o

mandamento  constitucional  que  exige  um  investimento  mínimo  na  saúde  e  na

educação. Mas para a publicidade há dinheiro. Para a publicidade não falta, porque

construíram o mito da candidatura Aécio Neves e têm de docilizar a imprensa, tapar a

boca e censurar. Tudo sempre pilotado pela “Primeira Irmã” Andrea Neves, a nossa

Goebbels  das  Alterosas.  Isso  é  fundamental.  É  essa  opção  que,  infelizmente,

lamentavelmente,  fez-se  em  Minas  Gerais.  Depois  da  publicidade,  do  choque  de

gestão, do déficit zero, do PIB da China, Minas quebrou, está exaurida e precisa fazer

economia de colher de arroz, de pneu e gasolina de viatura e de leitos hospitalares. E

veio o drama: o colapso na prestação do serviço público. Obrigado pelo aparte e

cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Agradeço  ao  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que

enriqueceu ainda mais a nossa compreensão sobre esse assunto.  Como V.  Exa.,

tenho a expectativa e a esperança de que o Ministério Público possa dar um fim a

esse termo de gestão que foi aqui assinado. Esse termo de gestão, no meu entender,

fere a Constituição, aliás, no entender de qualquer cidadão. A Constituição fala 12%

para a saúde e 25% para a educação. Um termo de gestão que altere isso, sem

permissão, fere a Constituição. Portanto, acho que o Ministério Público vai atender

aos nossos reclamos e sexta-feira teremos uma boa notícia.

Quero reiterar o apoio ao projeto de lei em pauta. Fiz questão de fazer a nossa

discussão  e  pedir  a  aprovação  desse  projeto,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

Deputados e Deputadas tanto da Oposição quanto do governo, porque ele significa o

investimento de mais R$1.300.000.000,00 que será feito pela Petrobras com esse

polo industrial.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Então, Sr. Presidente, visto que não há quórum para
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a continuação da reunião, que a termine, para que possamos aprovar, com quórum, o

projeto de lei, que não é o que acontece no momento. Portanto, peço que, de plano,

V. Exa. encerre a reunião.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição de quórum. Depois

de falarem tanto, não querem ouvir o contraditório. Peço recomposição de quórum,

pois há uma matéria importante a ser votada.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Vanderlei  Miranda)  -  É  regimental.  Solicito  ao  Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.).

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  20  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

especial de amanhã, dia 3, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 435/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação Comunitária  de  Antônio  dos  Santos,  com sede no

Município de Caeté.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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  435/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Comunitária de Antônio dos Santos, com sede no Município de Caeté.

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. 17 veda a remuneração de

seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  art.  34  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente  constituída  e  em  atividade  no  Município  de  Caeté,  ou  a  instituição

estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 435/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Glaycon

Franco.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.669/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe,  proveniente  do  Parlamento  Jovem

Minas 2011, contém o documento final do evento, com propostas relativas ao tema

"Drogas:  como  prevenir?",  apresentadas  nos  subtemas  "O  jovem  e  o  papel  da

família", "O jovem e o papel da escola" e "O jovem e o papel da sociedade".

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2012, a matéria foi distribuída a esta
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Comissão para receber parecer, em cumprimento ao disposto no art. 102, XVI, “a”,

combinado com o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Parlamento  Jovem  Minas,  projeto  realizado  desde  2004  por  esta  Casa  em

parceria com a Pontifícia Universidade Católica - PUC -, tem como objetivo estimular

a  formação  política  e  cidadã  de  estudantes  dos  ensinos  médio  e  superior  dos

Municípios  mineiros.  Para  tanto,  promove  atividades  que  levam  esses  jovens  a

compreender  melhor  a  organização  dos  Poderes,  em  especial  o  Legislativo,  e  a

importância da participação popular no Parlamento.

As primeiras  edições do  evento  foram restritas  à  Capital  e,  a partir  de  2010,  o

projeto  foi  estadualizado,  passando  a  contar  com  a  participação  das  câmaras

municipais. Desde então, a dinâmica do Parlamento Jovem se desenvolve em duas

etapas.  Na  etapa  municipal,  as  câmaras  são  responsáveis  pela  mobilização  dos

estudantes  do  Município;  capacitação  dos  alunos  do  ensino  médio,  por  meio  de

atividades de formação política, com assessoria à distância de técnicos da ALMG e

da PUC Minas; e elaboração do documento com propostas sobre o tema central, as

quais  são  discutidas  e  votadas  em  reuniões  no  plenário  da  câmara  municipal.

Posteriormente, os documentos aprovados em cada Município são consolidados pela

ALMG em um só texto, o qual será o documento-base para a etapa estadual, que

acontece  na  Capital  com  a  presença  de  representantes  de  todos  os  Municípios

participantes. Nessa etapa, os estudantes são divididos em grupos de trabalho para

uma  discussão  preliminar  sobre  o  documento-base.  Na  sequência,  todos  os

participantes  são  reunidos  no  Plenário  da  ALMG  para  apreciação,  discussão  e

votação das propostas de ação do poder público e de aperfeiçoamento da legislação

existente,  de  acordo  com  o  documento-base.  Por  fim,  o  documento  final  do

Parlamento Jovem Minas é aprovado e entregue à Comissão de Participação Popular

para emissão de parecer e devido encaminhamento.

Em 2011, o tema central do Parlamento Jovem Minas foi “Drogas: como prevenir?”,

com três subtemas que trataram da questão da prevenção a partir da perspectiva do

jovem e dos contextos onde ele está inserido: “O jovem e o papel da família”,  “O

jovem e o papel da escola” e “O jovem e o papel da sociedade”.
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Subtema 1 - O jovem e o papel da família

A Proposta nº  1 sugere capacitação de profissionais  e agentes comunitários  de

saúde do Programa Saúde da Família - PSF - sobre o tema drogas e incremento de

investimentos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde para criação de equipes

multiprofissionais, visando à implantação de medidas preventivas do uso de álcool e

outras drogas e ao atendimento adequado de famílias e comunidade.

A atenção primária  à  saúde é  considerada a  porta de entrada dos usuários  do

sistema de saúde, ou seja, é nesse espaço que, primeiramente, eles buscam algum

tipo de ajuda. Por essas características, é natural que o dependente químico busque

na  atenção  primária  a  solução  para  suas  necessidades  em  saúde,  inclusive  os

sintomas  consequentes  do  uso  de  entorpecentes.  Nessas  situações,  o  primeiro

contato do paciente será com o agente comunitário de saúde, com o médico ou com

o enfermeiro da unidade básica de saúde. Assim, as equipes de saúde da família são

recursos estratégicos essenciais para o enfrentamento de agravos vinculados ao uso

abusivo de álcool, drogas e outras formas de sofrimento psíquico, visto que muitos

dos problemas podem ser resolvidos nesse nível de atuação.

O Ministério da Saúde destaca, entre as atribuições da atenção primária à saúde, a

prevenção dos problemas relacionados ao uso de álcool e de drogas, definida como

um processo de planejamento, implantação e implementação de múltiplas estratégias

voltadas  para  a  redução  dos  fatores  de  vulnerabilidade  e  riscos  específicos  e

fortalecimento dos fatores de proteção. Destaca-se, assim, que o aporte de recursos

e  a  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  são  condições  favoráveis  para  a

articulação entre atenção básica e saúde mental, para o desenvolvimento integral das

ações pelas equipes de saúde.

Dentro dessa perspectiva de atuação estratégica, o Ministério da Saúde implantou

em 2002 o Programa de Formação e Capacitação de Recursos Humanos Voltados

para a Atenção aos Usuários de Álcool e Drogas no Sistema Único de Saúde - SUS -,

com a realização de cursos nos formatos de especialização, atualização e informação

técnica, que devem ser norteados pela implantação e/ou implementação das redes

assistenciais locais.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES - desenvolve, atualmente,
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programas de educação  e capacitação voltados  para  os  profissionais  da  área da

saúde,  em  especial  aqueles  que  atuam  na  atenção  primária.  O  Programa  de

Educação Permanente - PEP -, lançado em 2005, é uma ação educacional dirigida a

profissionais do PSF, a fim de promover a sua capacitação para a heterogeneidade

da conduta clínica, visando à melhoria no desempenho para qualificar os cuidados

prestados. Espera-se que o programa seja efetivo para aumentar a resolubilidade das

equipes  do  PSF,  racionalizar  o  uso  dos  recursos  diagnósticos  e  terapêuticos  e

diminuir a variabilidade das condutas. Espera-se também que o PEP contribua para

quebrar o isolamento profissional, aumentar a autoestima do profissional e diminuir a

rotatividade dos médicos das equipes de Saúde da Família em Minas Gerais.  No

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, esse programa está

inserido  na  Ação  4433 -  Desenvolvimento  de  Recursos  Humanos  -  do  Programa

Estruturador 049 - Saúde em Casa.

Podemos citar, ainda, outras ações no PPAG 2012-2015 que têm como objetivo

desenvolver  e  qualificar  os  profissionais  e  gestores  nos  serviços  de  saúde  para

aprimoramento e melhoria da assistência das redes de atenção à saúde no Estado:

Ação 4435 - Desenvolvimento de Recursos Humanos para Estruturação das Redes

(do Programa Estruturador  044 -  Redes Integradas  de Serviços de Saúde);  Ação

2081 - Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais na Área da

Saúde (do  Programa Associado 206 -  Desenvolvimento  de  Educação na Saúde);

Ação 4548  -  Ações  Educacionais  para  o  Sistema Único  de  Saúde (do  Programa

Associado 237 - Atenção à Saúde); e Ação 4015 - Ações Educacionais em Saúde (do

Programa Associado 239 - Gestão do Sistema Único de Saúde).

Ainda no Programa 239,  a  Ação 4292 -  Canal  Minas  Saúde  -  é  uma iniciativa

educacional e de tecnologia da informação implementada pela SES para fazer com

que as redes de atenção à saúde atendam satisfatoriamente às necessidades da

população.  Essa estratégia multimídia  é  focada nos processos  de trabalho  e tem

como alvo as equipes de Saúde da Família estabelecidas nos Municípios mineiros.

São  utilizados  procedimentos  de  tele-educação  como  uma  rede  de  televisão

corporativa, um portal na internet e uma emissora de rádio, por meio dos quais são

transmitidos  cursos,  palestras,  aulas,  discussões  de  casos  clínicos,  treinamentos,
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entre outras atividades.

O Canal Minas Saúde integra, ainda, o Programa Aliança pela Vida, lançado em

agosto  de  2011  pelo  governo  do  Estado,  para  ampliar  as  ações  já  existentes  e

implantar  um  novo  conjunto  de  medidas  de  enfrentamento  dos  problemas

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, em parceria com organizações

da sociedade civil.  O programa Aliança pela Vida prevê a capacitação de 150 mil

profissionais do Estado e dos Municípios mineiros nas áreas de saúde, educação,

assistência social e sistema de defesa, por meio do Canal Minas Saúde, para atuar

nas ações de prevenção e combate às drogas. O curso a distância, com duração de

80 horas, teve início no segundo semestre de 2011.

Com relação aos investimentos para estruturação das unidades básicas de saúde,

há no PPAG a Ação 1127 - Ampliação da Estruturação da Atenção Primária -, cuja

finalidade é melhorar a qualidade da infraestrutura da atenção básica, por meio do

apoio  aos  Municípios  para  financiamento  da  construção  e/ou  reforma  dessas

unidades,  bem  como  para  aquisição  de  equipamentos  necessários  ao  seu

funcionamento.

Tendo  em  vista  os  programas  governamentais  em  andamento  no  Estado  que

buscam o aprimoramento  do atendimento  na  atenção primária à saúde,  julgamos

conveniente encaminhar a Proposta nº 1 à Secretaria de Estado de Saúde, por meio

de requerimento, solicitando o incremento de investimentos para a capacitação de

profissionais do Programa Saúde da Família no atendimento aos usuários de álcool e

drogas e a seus familiares.

A Proposta nº 2 visa à criação de campanhas de prevenção e combate ao uso de

drogas  em  meios  de  comunicação  variados,  tais  como:  propagandas  sobre  a

prevenção  do  uso  de  drogas  e  chamadas  com  depoimentos  de  ex-usuários  -

assegurado o direito de anonimato - na programação de emissoras de televisão e

rádio; e inclusão de avisos sobre aspectos relativos ao uso de drogas em faturas

emitidas pelas prestadoras de serviços públicos (companhias de água, luz, telefone,

etc.). Segundo os proponentes, essas campanhas seriam custeadas pelos próprios

fabricantes, no caso de drogas lícitas, e pelo poder público, no caso de drogas ilícitas.

A mesma proposta sugere ainda que os programas de saúde dos Municípios voltados



167
____________________________________________________________________________

para  prevenção  e  combate  às  drogas  lícitas  e  ilícitas  estimulem  o  combate  ao

preconceito social contra os usuários e incentivem a busca por tratamento.

Com uma temática semelhante, a Proposta nº 8, do Subtema 3 - “O jovem e o papel

da  sociedade”  -,  sugere  a  criação  de  um  mascote  para  representar  a  luta  pela

prevenção às drogas - a exemplo do “Zé Gotinha”, ícone da campanha de prevenção

da poliomielite. Segundo os autores, esse personagem, cuja imagem seria veiculada

em  diferentes  meios  de  comunicação,  poderia  transmitir  às  crianças  mensagens

sobre  as  consequências  do  uso de drogas  lícitas  e ilícitas,  pois  poderia  ser  bem

aceito pela sociedade e estimular a mobilização das pessoas para a prevenção do

problema.

O Decreto Federal nº 6.117, de 22/5/2007, que aprova a Política Nacional sobre o

Álcool,  dispõe  sobre  as  medidas  para  redução  do  uso  indevido  de  álcool  e  sua

associação  com  a  violência  e  criminalidade  e  dá  outras  providências.  O  referido

decreto  estabelece,  no  item  4.1  do  Anexo  II,  a  realização  de  campanha  de

comunicação permanente, utilizando diferentes meios de comunicação, como mídia

eletrônica,  impressa,  cinematográfica,  radiofônica  e  televisiva  nos  eixos  temáticos

sobre álcool e trânsito, venda de álcool para menores, álcool e violência doméstica,

álcool e agravos da saúde, entre outros.

Por sua vez, a Lei nº 16.276, de 19/7/2006, que dispõe sobre a atuação do Estado

na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo uso

abusivo  de  álcool  e  outras  drogas,  estabelece  em  seu  art.  1º,  I,  que  o  Estado

desenvolverá ações sociais de prevenção, por meio de: “a) campanhas permanentes

de orientação  e  aconselhamento  sobre  os  riscos  decorrentes  do  uso de álcool  e

outras drogas; b) campanhas permanentes de orientação para prevenção do contágio

de doenças transmissíveis associadas ao uso de drogas, em especial a síndrome de

imunodeficiência  adquirida  -  aids;  c)  parceria  entre  entidades  governamentais,

organizações não governamentais, instituições educacionais e empresas privadas”.

Assim, entendemos que a criação de campanhas de prevenção e combate ao uso

de álcool  e outras  drogas é uma matéria  que já  se encontra regulamentada pela

legislação vigente em âmbito federal e estadual. No entanto, acreditamos que a figura

de um mascote como representante visual ou identificador de uma campanha contra
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as drogas poderia desempenhar um importante papel na interlocução com o público-

alvo e ser facilmente assimilada pela população em geral. Por esse motivo, opinamos

pelo acolhimento das Propostas nos 2 e 8, na forma de requerimento à Secretaria de

Estado  de  Governo,  solicitando  a  criação  de  um  mascote  para  representar  as

campanhas veiculadas pelo Estado com vistas à prevenção e ao combate às drogas.

A Proposta nº 3 tem como objetivo a criação de centros de lazer e reflexão para

implementação de ações de prevenção ao uso de drogas junto à população, por meio

de  encontros  periódicos  com  famílias,  dependentes  químicos  e  comunidade  e

realização de atividades culturais e esportivas. Conforme sugestão dos autores da

proposta,  o  local  para  implantação desse centro  poderia  ser  espaços  públicos  já

existentes,  como  as  escolas,  e  relatórios  avaliativos  deveriam  ser  enviados  aos

alunos atendidos.

A Política  Nacional  para  Usuários  de  Álcool  e  outras  Drogas  preconiza  que  a

assistência  deve ser  ofertada em todos  os níveis  de atenção,  privilegiando-se  os

cuidados em dispositivos extra-hospitalares, como o Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Drogas - Caps-ad -, devendo também estar inserida na atuação de uma rede

de atenção básica à saúde.

Os Caps-ad foram instituídos por meio da Portaria GM/MS nº 336, de 19/2/2002, e

têm  por  finalidade  proporcionar  atendimento  diário  a  usuários  de  álcool  e  outras

drogas, respeitando-se a adstrição do território, oferecendo a ele e a seus familiares

atividades  terapêuticas  e  preventivas  diversificadas,  tais  como  acolhimento,

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros),

atendimento  em  grupos  com  pacientes  e  familiares  (psicoterapia,  atividades  de

suporte  social,  palestras,  atividades  de  vivência  corporal  e  recreativas,  grupo  de

prevenção  da  recaída,  atividades  esportivas,  grupo  de  relaxamento;  etc.),

atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou

de nível médio, visitas domiciliares, atendimento à família,  atividades comunitárias

enfocando a reinserção do paciente na comunidade e sua reintegração familiar  e

social, entre outras.

Os Caps-ad são implementados em Municípios com população acima de 70 mil

habitantes, porém o atendimento a usuários de álcool e outras drogas devem ser
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realizados também pelos Caps I, Caps II e unidades básicas de saúde. A Portaria

GM/MS  nº  2.197,  de  14/10/2004,  estabelece  a  atenção  básica  como  um  dos

principais  componentes  do Programa de Atenção Integral  ao Usuário  de  Álcool  e

outras Drogas e determina, ainda, que o atendimento a essas pessoas nas unidades

básicas de saúde, ambulatórios não especializados, Programa Saúde da Família e

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, entre outros dispositivos de cuidados

possíveis,  deve  ter  como  característica  a  atuação  e  a  inserção  comunitária  dos

usuários, como detecção precoce de casos de uso nocivo e/ou dependência de álcool

e outras drogas, de forma articulada a práticas terapêutico-preventivo-educativas.

Em âmbito estadual, o Decreto nº 44.360, de 24/7/2006, que cria a Política Estadual

sobre Drogas, estabelece, em seu art. 5º, XII, como uma das diretrizes dessa política,

a construção de centros de convivência para auxiliar no tratamento de usuários de

álcool e outras drogas.

Dessa forma, considerando as normas em vigor para atendimento preventivo dos

usuários de álcool e outras drogas e de seus familiares no âmbito dos programas

desenvolvidos pelo SUS, opinamos pelo acolhimento da Proposta nº 3 na forma de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de Saúde,  solicitando  apoio  aos  Municípios

mineiros para implantação de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.

Subtema 2 - O jovem e o papel da escola

A  Proposta  nº  4  consiste  na  criação  do  programa  “Emprega  Minas”,  para

capacitação de jovens secundaristas ou universitários pelo governo do Estado, de

acordo com a demanda de mão de obra de cada Município. Esses cursos seriam

ministrados  por  profissionais  capacitados  e  formariam  o  “Serviço  Estadual

Profissionalizante  de  Adolescentes”  -  o  “Seepa”.  Posteriormente,  os  alunos  dos

cursos  seriam  contratados  pelo  governo,  na  condição  de  aprendizes  ou  primeiro

emprego, na respectiva área de capacitação, com a possibilidade de parceria com

empresas privadas. A Proposta nº 7 do Subtema 3 - “O jovem e o papel da sociedade”

- tem conteúdo semelhante a essa, uma vez que sugere criação de convênios entre o

governo do Estado, empresas privadas e casas de reabilitação para que ex-usuários

de drogas e ex-internados sejam inseridos em programas de capacitação profissional

gratuitos  e  recebam  acompanhamento  psicológico,  com  o  objetivo  de  serem
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direcionados a empresas que os contratem por meio de um sistema de cotas. Essas

empresas seriam contempladas, por sua contribuição à sociedade, com benefícios

tributários.

A Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que institui o Programa Primeiro Emprego no Estado,

tem como diretrizes a articulação com os programas federal, municipal e de iniciativa

privada - com incentivos fiscais e creditícios às empresas participantes - e prioridade

para o segmento de jovens em situação de risco social, em especial de regiões com

menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Além disso, o referido dispositivo

legal considera, na execução do Programa, projetos de criação de centros públicos

para  promoção  do  trabalho,  institucionalização  de  competências  básicas  do

trabalhador, como período preparatório à iniciação ao trabalho, e aprendizagem, nos

termos de legislação federal em vigor.

No PPAG 2012-2015, a Ação 4531 - Qualificação Socioprofissional e Inserção de

Jovens no Mundo do Trabalho (do Programa 272 - Política de Promoção de Emprego)

operacionaliza  a Lei  do Primeiro  Emprego no Estado.  Além dessa,  podemos citar

outras ações do PPAG 2012-2015 que visam a promover a capacitação de jovens

para  o  mercado  de  trabalho,  tais  como:  Ação  4605  -  Gestão  do  Programa  de

Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  -  PEP  (do  Programa  003  -  Melhor

Emprego): executa o programa de educação profissional do Estado para formação de

nível  técnico,  conta  com  volume  financeiro  robusto,  é  gerido  pela  Secretaria  de

Estado de Educação e executado em parceria com entidades da rede privada; Ação

4254 - Formação Técnica Profissional para o Mercado de Trabalho; e Ação 4049 -

Qualificação e Capacitação Profissional para o Mercado de Trabalho (do Programa

143 - Formação Profissional para o Mercado de Trabalho); entre outras.

No âmbito federal,  podemos citar  o Programa Nacional  de Inclusão de Jovens -

Projovem  -,  criado  pela  Lei  Federal  nº  11.692,  de  10/6/2008,  com  o  objetivo  de

promover  a  sua  reintegração  ao  sistema  educacional,  sua  qualificação  e  seu

desenvolvimento  humano.  O Projovem está subdivido  nas seguintes  modalidades:

Projovem Urbano,  Projovem  Campo -  Saberes  da  Terra,  Projovem  Trabalhador  e

Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo. O último é dirigido a jovens de 15 a

17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, egressos
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de medidas socioeducativas de internação ou em cumprimento de outras medidas

socioeducativas  em  meio  aberto,  em  cumprimento  ou  egressos  de  medidas  de

proteção, egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti -, egressos

ou vinculados a programas de combate ao abuso e à exploração sexual.

Por  sua vez,  o  Programa Nacional  de  Acesso ao Ensino  Técnico  e  Emprego -

Pronatec -,  criado pela Lei  Federal nº 12.513, de 26/10/2011, tem a finalidade de

expandir,  interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e

tecnológica  para  a  população  brasileira.  Os  cursos  são  gratuitos  e  oferecidos  a

trabalhadores,  estudantes  e  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  com

garantia de bolsas-formação e programas específicos de financiamento. O Pronatec é

realizado em parceria com as redes federal, estadual e privada de educação e com

entidades do sistema “S” - Senai, Senac, Sesi e Sesc.

Tendo  em  vista  os  dispositivos  legais  citados,  julgamos  que  os  programas  de

capacitação para o primeiro emprego de adolescentes e jovens, inclusive em situação

de risco social, já se encontram normatizados em âmbito federal e estadual. Por essa

razão,  opinamos pelo acolhimento das Propostas nº 4 (do Subtema 2) e n° 7 (do

Subtema  3),  na  forma  de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego solicitando a ampliação das metas físicas e financeiras  da Ação 4531 -

Qualificação  socioprofissional  e  inserção  de  jovens  no  mundo  do  trabalho  (do

Programa 272 - Política de promoção de emprego) no PPAG 2012-2015.

A Proposta  nº  5  tem  por  objetivo  a  prevenção ao  uso de  drogas  por  meio  de

programa extracurricular  composto  de  atividades culturais  e  esportivas  destinadas

aos alunos da educação básica. Essas atividades teriam a participação das famílias e

seriam coordenadas por estudantes do ensino superior, na condição de estagiários.

Propostas semelhantes constam do documento final do fórum técnico "Segurança nas

escolas: por uma cultura de paz" (Propostas nos 26 e 27) e do documento final do

seminário legislativo "Pobreza e desigualdade" (Propostas nos 20 e 29).

Parece-nos  que  a  proposta  em  comento,  assim  como  as  dos  outros  eventos

citados, deveriam ser integradas ao programa de escola de tempo integral, que, em

Minas Gerais, é desenvolvido por meio das Ações 1077 - Escola de tempo integral -

Ensino fundamental e 1078 - Escola de tempo integral - Ensino médio, do Programa
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Estruturador 015 - Educação para crescer, do PPAG - 2012-2015.

É  objetivo  dessas  ações  ampliar  as  oportunidades  educacionais  dos  alunos  do

ensino  fundamental  e  médio  visando  à  formação  de  novas  habilidades  e

conhecimentos,  pela  expansão  do  período  de  permanência  diária  nas  atividades

promovidas pela escola, inclusive por meio de parcerias. Nos termos do PPAG 2012-

2015, serão investidos, até 2013, aproximadamente, R$52.000.000,00 para atender

110 mil alunos do ensino fundamental e R$2.400.000,00 para atender 10 mil alunos

do ensino médio.

Cabe lembrar que a educação infantil é de competência dos Municípios, conforme

determinações constitucionais e legais. No entanto, o Estado prevê uma colaboração

por meio da Ação 2074 - Apoio à educação infantil  do Programa Associado 271 -

Melhoria da educação básica, que tem por objetivo apoiar as escolas de educação

infantil no que se refere a pagamento de pessoal.

Verificamos, então, que o número de alunos atendidos pelos programas de escola

de tempo integral  do Estado é ínfimo,  pois,  segundo o cadastramento escolar  da

Secretaria de Estado de Educação, apenas em 2012, foram efetuadas 133 mil novas

matrículas nos ensino fundamental e médio, somando-se aos mais de dois milhões

de alunos da atual rede pública estadual.

Assim,  a  única  ação  possível,  neste  momento,  por  esta  Casa  Legislativa  é

encaminhar,  por  meio  de  requerimento,  ofício  dirigido  à  Secretária  de  Estado  de

Educação solicitando a imediata  ampliação das ações do programa de escola de

tempo  integral.  Posteriormente,  na  revisão  do  PPAG,  em  novembro  de  2012,  os

parlamentares  podem  apresentar  emendas  que  ampliem  as  metas  físicas  e

financeiras dessas ações.

Por  fim,  cabe  lembrar  que,  em  razão  do  Fórum  Democrático  para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  foi  aprovado  requerimento  de  autoria  dos

membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para que se realize, ainda

neste semestre, ciclo de audiências públicas para debater a escola de tempo integral.

A Proposta nº 6 sugere a realização de eventos, em todo o Estado, com a finalidade

de  promover  o  aperfeiçoamento  curricular  dos  profissionais  da  educação,

notadamente em relação às temáticas sociais.  Propostas semelhantes constam do
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documento final do fórum técnico "Segurança nas escolas: por uma cultura de paz"

(Propostas nos 20 e 21) e do documento final do seminário legislativo "Pobreza e

desigualdade" (Proposta nº 8).

A Proposta nº 8 do seminário legislativo resultou na Proposta de Ação Legislativa nº

1.476/2011, que sugere a alteração da Ação 2081 - Capacitação, Formação Técnica e

Especialização  de  Profissionais  da  Área  de  Saúde  do  PPAG  2012-2015,  para

promover a educação permanente dos recursos humanos do SUS e da Educação,

especialmente  sobre  uso  de  álcool  e  outras  drogas,  envelhecimento,  geriatria  e

gerontologia.

Consta do PPAG 2012-2015 o Programa Estruturador 017 - Pró-Escola, que tem

por  objetivo  capacitar  de  forma  continuada  os  profissionais  da  educação  nos

diferentes campos de atuação, por meio de programas presenciais, semipresenciais e

virtuais,  de  forma  a  promover  a  melhoria  da  qualidade  do  sistema  público  de

educação  de  Minas  Gerais.  Esse  programa,  que  abrangerá  todas  as  regiões  do

Estado, atenderá, até 2013, 78 mil educadores do ensino fundamental, a um custo,

aproximado, de R$54.550.000,00; e 47 mil educadores do ensino médio, a um custo,

aproximado, de R$9.600.000,00.

Preparatória ao programa estruturador, foi criada, por meio da Lei Delegada nº 180,

de 20/1/2011, a Magistra, que é a escola de formação e desenvolvimento profissional

de  educadores  de  Minas  Gerais.  Essa  escola  tem  como  objetivo  promover  a

formação e  a capacitação de educadores,  de  gestores  e  demais  profissionais  da

Secretaria Estadual de Educação, nas diversas áreas do conhecimento e em gestão

pública  e  pedagógica.  Além  disso,  visa  ao  fortalecimento  da  capacidade  de

implementação de políticas públicas de educação. Sua proposta de formação e de

desenvolvimento profissional se estabelece na perspectiva de reafirmar a interação

entre  educação  e  sociedade,  vinculando-a  aos  conceitos  de  diálogo,  integração,

articulação, convergência, experimentação e inovação. A rede estadual de educação

de Minas Gerais é uma das maiores do Brasil,  constituída por 3.777 escolas,  até

2011, e mais de 160 mil educadores. Associa-se a ela o conjunto de profissionais da

rede  municipal  de  educação  dos  853  Municípios  mineiros,  que  também  serão

integrados à ação do Magistra.
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Dessa forma, parece-nos que a Proposta nº 6, no que se refere à sua concepção, já

é atendida por meio do programa Pró-Escola, havendo, no entanto, a possibilidade de

acolhê-la, por meio de requerimento, para encaminhar ofício dirigido à Secretaria de

Estado de Educação solicitando a ampliação desse programa e, posteriormente, na

revisão do PPAG, em novembro de 2012, a apresentação de emendas que ampliem

as metas físicas e financeiras das ações do Pró-Escola.

Subtema 3 - O jovem e o papel da sociedade

Conforme anteriormente comentado, a Proposta nº 7 foi aglutinada à Proposta nº 4,

do Subtema 2, e a Proposta nº 8 foi aglutinada à Proposta nº 2, do Subtema 1.

A Proposta n° 9 visa à inclusão obrigatória, nos ró tulos de bebidas alcoólicas, de

frases e fotos alertando sobre as consequências do uso do álcool, considerando que

essa droga pode representar o primeiro passo para o uso de drogas ilícitas.

Com respeito a essa proposta, cumpre informar que a sentença correspondente à

ação ordinária nº 2258556-43.2000.8.13.0000, ajuizada pela Associação Brasileira de

Bebidas  -  Abrabe  -  contra  o  Estado  de  Minas  Gerais,  reconheceu  aos  seus

associados  o  direito  à  comercialização  e  à  distribuição  dos  produtos  por  eles

fabricados  sem  as  mensagens  nos  rótulos  dos  recipientes  de  bebidas  alcoólicas

exigidos pela Lei Estadual nº 13.463, de 12/12000: “Proibida a venda a menores de

18 anos” e “O uso imoderado desta bebida faz mal à saúde”. Essa lei foi declarada

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, que argumentou que legislar sobre saúde é

competência concorrente de Estados e União, ou seja, cabe à União editar normas

gerais sobre a matéria e aos Estados, normas suplementares. Como a Lei Federal nº

9.294,  de  15/7/1996,  já  determina  a  inserção  nos  rótulos  da  expressão  "Evite  o

consumo excessivo de  álcool",  o  Estado não estaria  autorizado a determinar  que

outras  advertências  fossem neles  inseridas.  Outro  argumento  que fundamentou a

decisão foi que “as exigências constantes na lei estadual tornam difícil a circulação ou

a comercialização de bebidas, pois, se cada Estado adotar uma norma diferente, em

cada  um  deles  será  necessária  a  adoção  de  procedimento  diferente".  O  Estado

recorreu da decisão no Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença: a lei estadual

foi novamente considerada inconstitucional, e os produtores de bebidas associados à

Abrabe estão dispensados de seguir as determinações nela contidas.
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Vale ressaltar que o Decreto Federal nº 6.117, de 22/5/2007, estabelece, no item

4.1 do Anexo II, a realização de campanha de comunicação permanente, utilizando

diferentes meios de comunicação, como mídia eletrônica, impressa, cinematográfica,

radiofônica e televisiva nos eixos temáticos sobre álcool e trânsito, venda de álcool

para menores, álcool e violência doméstica, álcool e agravos da saúde, entre outros.

Assim, tendo em vista o julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais de

matéria precedente com teor semelhante ao da Proposta nº 9, opinamos pelo seu não

acolhimento.

Diante do exposto, opinamos pelos seguintes encaminhamentos para as propostas

provenientes do Parlamento Jovem Minas 2011: Propostas nos 1 e 3 - acolhimento na

forma de requerimento à  Secretaria  de Estado de Saúde;  Propostas nos  2 e 8  -

acolhimento na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Governo; Propostas

nos 4 e 7 - acolhimento na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego; Propostas nos 5 e 6 - acolhimento na forma de requerimento à Secretaria

de Estado de Educação; Proposta no 9 - não acolhimento.

Por  fim,  tendo  em  vista  a  recente  instalação  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento  do  Crack  nesta  Casa,  sugerimos  que  as  propostas  oriundas  do

Parlamento  Jovem  Minas  2011  sejam  enviadas  para  aquela  Comissão,  a  fim  de

contribuir para a condução de seus trabalhos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, na forma dos requerimentos anexos a este parecer.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012.

André Quintão, Presidente - André Quintão, Carlin Moura e Duarte Bechir, relatores.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  solicitando
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incremento de investimentos para capacitação de profissionais do Programa Saúde

da Família no atendimento aos usuários de álcool e drogas e a seus familiares.

Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando apoio

aos  Municípios  mineiros  para  a  implantação de  Centros  de  Atenção  Psicossocial

Álcool e Drogas - Caps-ad.

Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de Estado de Governo solicitando a

criação de um mascote como ícone visual para representar as campanhas veiculadas

pelo Estado com vistas à prevenção e ao combate ao uso de drogas.

Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando a

imediata ampliação dos programas de escola de tempo integral.
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Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando a

ampliação do Programa Pró-Escola e, posteriormente, na revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental 2012-2015, em novembro de 2012, a ampliação das metas

físicas e financeiras desse programa.

Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.669/2012, oriunda do Parlamento Jovem Minas 2011, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego

solicitando a ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4531 - Qualificação

Socioprofissional e Inserção de Jovens no Mundo do Trabalho, do Programa 272 -

Política  de  Promoção  de  Emprego,  na  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental 2012-2015.

Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão  de  Participação  Popular  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,

sejam enviadas à Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack as propostas

oriundas do Parlamento Jovem Minas 2011, com a temática “Drogas: como prevenir?”.
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Sala das Reuniões, de de 2012.

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.552/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência Social, Cultura, Esporte e

Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de Escola Formação de Atletas,

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 2.552/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nacional  de Assistência Social,  Cultura,  Esporte e Lazer  Sintetic  Bool

Futebol  Clube  Bom  de Bola  Bom de Escola  Formação  de  Atletas,  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 parágrafo único do art.  10

veda a remuneração de seus diretores; e o art. 29 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da

Lei Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social
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da associação dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

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,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 2.552/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “Formação de Atletas”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

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

Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.766/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Teatro Atempus, 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 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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.766/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Teatro Atempus, 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
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exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a remuneração de

seus  associados,  independentemente  do  cargo  que  ocupem  na  Associação;  e  o

parágrafo único do art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e

registrada no Ministério de Educação ou de Cultura.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, a fim

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 2.766/2011 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  Grupo  de  Teatro

Atempus, com sede no Município de Timóteo.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Glaycon Franco – André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.017/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  das  Deputadas  Maria  Tereza  Lara,  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira  e

Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe institui a Comenda Marta Nair Monteiro.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  23/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 3.017/2012 tem por objetivo instituir  a  Comenda Marta Nair

Monteiro, com a finalidade de homenagear mulheres que se tenham destacado na

luta pela emancipação feminina e em defesa dos direitos humanos no Estado, a ser

concedida anualmente pelo Governador, em cerimônia realizada no mês de março.

Determina ainda que a relação de agraciadas,  em número máximo de 20,  será

publicada  em decreto,  que conterá  o  nome completo,  a  qualificação e  os  dados

biográficos das indicadas, além dos serviços por elas prestados. Por fim, estabelece

que  as  agraciadas  receberão  medalha  e  diploma  assinado  pelo  Governador  do

Estado e pelo Presidente da Assembleia Legislativa, devendo as indicações obedecer

a uma relação paritária entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Inicialmente  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30.

Com relação à deflagração do processo legislativo, não há óbice à iniciativa por

parlamentar em face da inexistência de reserva no art. 66 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do Governador

do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas.

Diante  dessas  constatações,  reconhecemos  que o  projeto  se  harmoniza  com o

ordenamento jurídico vigente, não havendo impedimento à sua tramitação.

Conclusão

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

Projeto de Lei no 3.017/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.023/2012

Comissão de Constituição e Justiça

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

utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito do Alto Maranhão - Amodam

-, com sede no Município de Congonhas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a 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 3.023/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Distrito do Alto Maranhão – Amodam –, 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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o arts. 32, parágrafo único, e 34

vedam  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e o art. 37 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.023/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

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

Quintão – Glaycon Franco.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.024/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto São Luiz -

Ambas –, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a 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 3.024/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto São Luiz - Ambas -, 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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 36 dispõe 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.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.024/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco - Rosângela



184
____________________________________________________________________________

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.026/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação  ONG Desenvolvimento  e  Cidadania,  com  sede no

Município de Nanuque.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a 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 3.026/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação ONG Desenvolvimento e Cidadania, com sede no Município de Nanuque.

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. 34 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

o art. 47 dispõe 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.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que adéqua a denominação da entidade ao consubstanciado

no art. 1º de seu estatuto.



185
____________________________________________________________________________

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.026/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 1º, o termo “Associação”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.038/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Hortifrutigranjeiros, com

sede no Município de São João Batista do Glória.

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 3.038/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Hortifrutigranjeiros, com sede no Município de São João Batista do Glória, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo defender os

direitos e interesses dos trabalhadores e administradores que fomentam a produção

de hortifrutigranjeiros naquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove a melhoria técnica, profissional, cultural

e  educacional  de  seus  associados  por  meio  de  atividades  sociais,  culturais  e

desportivas;  realiza  campanhas,  cursos,  palestras  e  mutirões  de  ajuda  mútua;

incentiva a melhoria das condições de vida das famílias dos produtores; zela para que

seus associados trabalhem com segurança; defende o meio ambiente.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem como objetivo adequar o nome 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° 3.038/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.039/2012

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 Comunitária do Bom Retiro - Acobe -, com sede no

Município de Piracema.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a 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 3.039/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  do  Bom  Retiro  -  Acobe  -,  com  sede  no  Município  de

Piracema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, 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 3.039/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - André Quintão - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.049/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Ribeirão da Cota,

com sede no Município de Patos de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.049/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Produtores  Rurais  de  Ribeirão  da  Cota,  com sede no  Município  de  Patos  de

Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; divulga a cultura e o

esporte; defende o meio ambiente; fomenta o desenvolvimento da agricultura para a

melhoria das condições de vida e do bem-estar dos moradores da região; organiza os

produtores na defesa de seus direitos e interesses; fornece produtos in natura para

empresas  e  cooperativas  para  melhorar  a  produtividade  e  estimular  a  atividade
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agropecuária local.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  de

Produtores Rurais de Ribeirão da Cota, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.049/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.054/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Missão Urgente – Acmu –, com sede

no Município de Sete Lagoas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  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 3.054/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Missão Urgente – Acmu –, com sede no Município de Sete

Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.054/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

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

Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.075/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Antialcoólica de União de Minas, com sede no Município de

União de Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  13/4/2012 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 3.075/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Antialcoólica de União de Minas, com sede no Município de União de

Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  30,  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,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.075/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

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

Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.076/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa e Artística

Plenitude de Araguari, com sede no Município de Araguari.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  13/4/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

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 3.076/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária,  Educativa,  Cultural,  Informativa  e  Artística  Plenitude  de

Araguari, com sede no Município de Araguari.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  3º  e  18  vedam  a

remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  parágrafo  único  do  art.  31  dispõe  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, juridicamente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.076/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - André Quintão - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.080/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2012 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 3.080/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, 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 art. 17, parágrafo

único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios,

e, no art. 39, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  filantrópica  que  esteja  registrada no  Conselho  Municipal  da

Criança e do Adolescente.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.080/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Glaycon Franco – Rosângela

Reis – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.125/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.507/2009, “dispõe sobre a regulamentação do

comércio de jogos eletrônicos e jogos de interpretação – RPG – no âmbito do Estado

e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer  sobre a sua

constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente, é preciso ressaltar que a matéria foi analisada por esta Comissão na

legislatura  passada,  caso  em  que  obteve  parecer  concluindo  pela

inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade  e  pela  antijuridicidade.  Como  não  houve

alteração do sistema normativo que demandasse a análise da matéria por uma ótica

diversa, reproduzimos a argumentação utilizada naquela oportunidade.

O projeto de lei em tela pretende promover a classificação indicativa de faixa etária

dos  jogos  eletrônicos  e  dos  jogos  de  interpretação,  determinando,  entre  outros

pontos, a forma como se realizará a classificação, sua exibição na embalagem dos

jogos e como os produtos serão dispostos nas prateleiras.

No que se refere aos aspectos constitucionais da matéria em apreço, a Constituição

Federal,  no art. 227, determina que é dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar,  com absoluta  prioridade,  à  criança e ao  adolescente  diversos direitos,

entre  os  quais  o  direito  à vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à educação,  ao lazer,  à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, colocados a salvo

de toda a  forma de negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade e

opressão.

No art. 21, inciso XVI, a Carta Maior estabelece que compete à União exercer a

classificação, para efeito indicativo, das diversões públicas e dos programas de rádio

e televisão. No art.  220, § 3º,  inciso I,  dispõe,  adicionalmente, que compete a lei

federal  regular as diversões e os espetáculos públicos, cabendo ao poder  público

informar  sua  natureza,  a  faixa  etária  a  que não se recomendem,  os  locais  e  os

horários inadequados à sua apresentação.

Em cumprimento à determinação constitucional, foi editada a Lei Federal nº 8.069,

de 1999 – Estatuto da Criança e do Adolescente –,  que dispõe sobre a proteção

integral da criança e do adolescente, assim entendidos os menores de 12 e 18 anos,

respectivamente.  É  nessa  lei  que  se  encontram  detalhadas  as  restrições  e  as
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sanções pelo descumprimento dos deveres de proteção integral e prioritária desse

segmento  da  população.  Assim,  no  art.  80,  estabelece  que  os  responsáveis  por

estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por

casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente,

cuidarão para  que  não  seja  permitida  a  entrada  e  a  permanência  de  crianças  e

adolescentes  no  local,  afixando  aviso  para  orientação  do  público.  Determina,

ademais,  que  constitui  infração  administrativa  o  responsável  por  diversão  ou

espetáculo público deixar de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do

local  de  exibição,  informação  destacada  sobre  a  natureza  da  diversão  ou  do

espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação (art. 252) bem

como deixar de observar o que dispõe a lei sobre o acesso de criança ou adolescente

aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo (art. 258); anunciar

peças teatrais,  filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os

limites de idade a que não se recomendem (art. 253).

Detalhando o disposto no art. 21, inciso XVI, e no art. 220, § 3º, inciso I, da Carta

Maior, o Decreto Federal nº 5.834, de 6 de julho de 2006, estabelece, no inciso II do

seu art.  8º,  que compete à Secretaria Nacional de Justiça,  órgão da estrutura do

Ministério da Justiça, tratar dos assuntos relacionados com a escala de classificação

indicativa dos jogos eletrônicos, das diversões públicas e dos programas de rádio e

televisão  e  recomendar  a  correspondência  com  a  faixa  etária  e  os  horários  de

funcionamento e veiculação permitidos.

É oportuno salientar  que a  fonte  das  determinações de proteção são a  lei  e  a

Constituição. Ao Ministério da Justiça, compete fazer a análise e a classificação – a

indicação do conteúdo –, a fim de que os pais ou responsáveis pelo menor possam

orientar-se.  Para  isso,  edita  portarias,  que  são  regras  administrativas  relativas  à

classificação e ao procedimento a ser adotado. Assim, com base nos dispositivos já

citados e no art. 1º, inciso I, do Anexo I do Decreto Federal nº 5.834, de 2006, e no

art.  74  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  o  Ministro  da  Justiça  editou  a

Portaria  n° 1.100,  de  14/7/2006,  que  regulamenta  o  exercício  da  classificação

indicativa  de  diversões  públicas,  especialmente  obras  audiovisuais  destinadas  a

cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos, jogos de interpretação – RPG – e congêneres.
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A portaria trata detalhadamente da matéria ao longo dos seus 24 artigos.

Portanto,  a  medida  proposta  no  projeto  de  lei,  já  se  encontra  suficientemente

regulamentada na legislação vigente, o que inviabilizaria a sua tramitação, por estar

desprovida  de  característica  inovadora,  além  de  não  se  encontrar  no  âmbito  da

competência legislativa conferida pela Constituição Federal aos Estados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.125/2011.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.814/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 1.814/2011 proíbe a

propaganda publicitária em prédios públicos e rodovias estaduais no Estado de Minas

Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/5/2011, a proposição foi encaminhada às

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

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva proibir a propaganda publicitária e a instalação de

engenhos  publicitários  nos  imóveis  públicos,  edificados  ou  não,  da  administração

direta e indireta, e nas rodovias estaduais.

Nos termos da proposição, só será permitida a propaganda promovida pelo poder

público, feita no interesse da administração pública e que afete a vida cotidiana nas

áreas da saúde, alimentação, trânsito, transporte coletivo, uso e ocupação do solo,

meio ambiente, educação, cultura e defesa do consumidor.
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Ainda segundo  o  projeto,  entende-se  por  propaganda  publicitária  a  afixação  de

cartazes e “outdoors” com intuito de promover marca comercial, eventos e consumo,

divulgar  campanhas  de  “marketing”  ou  qualquer  tipo  de  mensagem  destinada  ao

público.

Sob o ângulo jurídico-constitucional, é preciso dizer que não vislumbramos respaldo

para a proibição que se quer instituir. E isto porque é sabido que muitos dos bens

estatais cumprem uma função patrimonial importantíssima, qual seja a de propiciar

renda ao Estado. A gestão de tais bens não é considerada serviço público, mas uma

atividade  privada  da  administração,  razão  pela  qual  esses  bens,  chamados  de

dominicais,  submetem-se  a  um  regime  jurídico  de  direito  privado,  em  que  a

Administração Pública figura como um proprietário privado.

Mesmo o Código Civil, ao referir-se aos bens dominicais, estabelece em seu art. 99,

III, que estes constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como

objeto  de  direito  pessoal,  ou  real,  de  cada uma delas.  Confira-se,  a  propósito,  o

conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Os bens do domínio privado do Estado, chamados bens dominicais pelo Código

Civil,  e bens do patrimônio disponível pelo antigo código de Contabilidade Pública,

foram definidos  legalmente  como 'os  que  constituem o  patrimônio  da  União,  dos

Estados ou Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas

entidades'”. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro. “Direito Administrativo”, pág. 678, 24ª ed.,

SP, Editora Atlas).

A referida autora cita ainda Cretella Júnior, para o qual “dominical” é vocábulo bem-

formado, designando o tipo de coisa ou bem que pertence ao “dominus”, senhor ou

proprietário. Por isso mesmo, ele usa a expressão para designar “a parcela de bens

que pertence ao Estado em sua qualidade de proprietário.” (Cretella Júnior, “apud”

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “Direito Administrativo”, pág. 678, 24ª ed., SP, Editora

Atlas).

Portanto,  figurando  o  Estado  na  qualidade  de  proprietário  desses  bens,  nada

impede que possa explorá-los no comércio jurídico privado com o propósito de auferir

renda  adicional,  a  par  de  sua  receita  habitual  proveniente  da  tributação.  Dessa

perspectiva, é evidente que a gestão financeira de tais bens, para além de constituir-
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se em um objetivo imediato do poder público, acaba por atender ao interesse geral,

na medida em que resulta na ampliação da receita estatal, que pode ser direcionada

para as mais diversas necessidades sociais.

Ante tais considerações, resulta que a proposição em tela, nos moldes em que foi

concebida, acaba por publicizar aquilo que, pela sua essência, deve ficar no âmbito

do regime jurídico privado, temperado, naturalmente, por normas de direito público na

medida do interesse social. De fato, como dito, nada impede que o Estado, enquanto

proprietário de um bem, venha a auferir numerário proveniente da exploração deste,

valendo-se das regras de direito que regem o comércio privado entre os particulares.

Ademais, parece-nos desarrazoada a vedação expressa da exploração comercial

de  bens  estatais,  porquanto,  em  última  análise,  disso  resultaria  uma  inequívoca

diminuição da receita estatal, o que, a toda evidência, contraria o interesse geral.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.814/2011.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Glaycon  Franco  -

Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual de Café - Fecafé”.

Publicada no "Diário  do Legislativo" de 9/2/2012, foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em

sua  análise  preliminar,  manifestou-se  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do projeto, com as Emendas nos 1 a 6, que apresentou.

Cumpre  agora  a  esta  Comissão  emitir  o  seu  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Minas Gerais é o maior produtor de café no Brasil - o Estado foi responsável por

50% da produção em 2011, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias

do  Café  -  Abic.  O  café  representou  14%  das  exportações  mineiras  e  58%  das

exportações do agronegócio mineiro em 2011, de acordo com dados do Ministério do

Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio  Exterior  -  MDIC.  Um estudo realizado em

2012 pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais  -  Emater-MG  -,  apontou  que  os  Municípios  mineiros  produtores  de  café

possuem Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - maior do que a média estadual.

O mesmo estudo aponta que, nesse universo de Municípios cafeicultores, o IDH é

maior na medida em que cresce a área plantada.

Os  maiores  desafios  para  a  cadeia  produtiva  do  café  em  Minas  Gerais  são  a

melhoria  da  qualidade  dos  grãos  e  a  agregação  de  valor  por  meio  do  processo

agroindustrial de torrefação e composição de “blend”. Tais objetivos, em que pese um

potencial  de  retorno  bastante  lucrativo,  dependem,  todavia,  de  disponibilidade  de

capital  de  investimento  e  de  capacitação  técnico-científica,  também  verdadeiro

quando analisada a produção do grão, uma vez que a cafeicultura se caracteriza por

ser arbustiva e permanente, com início da produção entre o terceiro e quarto ano de

cultivo, além de ciclo bienal de produção.

A instituição de um fundo estadual  para a cadeira agroindustrial  do café é uma

demanda antiga do setor produtivo cafeeiro do Estado. Atento à necessidade desse

instrumento  de  política  pública,  o  governo  do  Estado  iniciou  as  discussões  e  as

negociações para a criação desse fundo desde o início de sua gestão, em 2011. As

discussões foram potencializadas a partir da criação do Fórum da Cadeia Produtiva

do Café, em julho de 2011, presidido pelo Governador do Estado.

Esta Comissão participou ativamente do processo de formulação do Fecafé, mesmo

antes da submissão da matéria como projeto de lei pelo governador. Destacou-se,

nesse  processo,  a  audiência  pública  realizada  em  23/11/2011,  à  qual  estiveram

presentes  diversos  especialistas,  órgãos  de  governo  e  setores  produtivos

interessados. Nessa audiência, foi enfatizada a necessidade de que o Fecafé seja

direcionado para  a geração de tecnologia  e conhecimento  científico endógeno ao
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Estado. Tal preocupação se justifica pelo fato de grande parte do capital tecnológico

encontrar-se hoje na Alemanha e, no caso do Brasil, no Estado de São Paulo.

O projeto de lei encaminhado pelo Executivo institui o Fundo Estadual do Café -

Fecafé -, dispõe sobre seus objetivos e funções, apresenta suas fontes de recursos

financeiros e o público beneficiário. Também disciplina as modalidades de aplicação,

discriminando os recursos em reembolsáveis  (investimentos)  e não reembolsáveis

(programático e contratação de seguro). Na administração do fundo, confere papel

destacado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, como

gestora  e  agente  executora,  à  Secretaria  da  Fazenda  -  SEF  -,  na  função  de

supervisão financeira, e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,

como agente financeiro de recursos reembolsáveis.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça apresentou as

Emendas nos1 a 7, com o objetivo de adequar o projeto em exame à juridicidade e à

legalidade. As Emendas nos 1 e 2 estabelecem a garantia como função do fundo e a

contrapartida  como  modalidade  de  aplicação,  o  que  se  encontrava  invertido  no

projeto original. A Emenda no 3 remete à Seapa as funções que seriam executadas

pela Secretaria Executiva. As Emendas no 4, 5, 6 e 7 referem-se à exigência de que

determinados conteúdos, como sanções e penalidades, sejam abordados no texto

legal, em vez de serem remetidos a regulamento.

Tendo em vista a necessidade de adquirirmos independência e de agregarmos valor

aos produtos da cadeia do café, conforme discussão ocorrida na audiência pública

citada,  consideramos  que  o  incentivo  ao  desenvolvimento  de  instituições  técnico-

científicas públicas e privadas estabelecidas em nosso Estado é o ponto basilar para

o progresso sustentado desse setor produtivo. Por esse motivo, propomos a Emenda

nº 8, prevendo que os estudos e produtos científico-tecnológicos estratégicos sejam

produzidos com participação de instituição pública de pesquisa localizada no Estado.

Com  o  objetivo  de  aprofundar  a  discussão  da  matéria,  realizamos  uma  nova

audiência pública em 26 de abril do ano em curso, destinada especialmente a colher

subsídios  para o aprimoramento de seu texto legislativo.  Na ocasião,  foi  acolhida

sugestão do Professor Luiz Gonzaga de Castro Junior, da Universidade Federal de

Lavras, a qual deu origem à Emenda nº 9, de autoria dos Deputados Liza Prado,
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Ulysses Gomes e do relator, prevendo a realização de audiência pública anual de

prestação de contas do Fecafé, além do envio dos relatórios de prestação de contas

para as autoridades de controle competentes.

Como contribuição da mesma audiência, foi proposta a inclusão de um pesquisador

representante do Polo de Excelência do Café, o que foi acatado na forma da Emenda

nº 10. A Emenda nº 11 consubstancia a defesa dos convidados para que o Fecafé

atue  também  como  fundo  garantidor  para  pequenos  empreendedores  rurais  e

agroindustriais da cadeia do café, função necessária à alavancagem dos recursos do

fundo  e  consequente  melhor  atendimento  das  demandas  financeiras  da  cadeia

produtiva.  A  Emenda  nº  12,  por  sua  vez,  contempla  as  propostas  de  que  o

financiamento do Fecafé não deve se restringir a investimentos, podendo, a critério

do Grupo Coordenador, ser aplicado também em outras atividades, tais como custeio

de  safra  e  de  assistência  técnica.  A  Emenda  nº  13  tem  como  objetivo  o

estabelecimento de limite percentual  para a aplicação de recursos na modalidade

“não-reembolsáveis”, protegendo o Fundo contra a descapitalização e garantindo sua

sustentabilidade a médio e longo prazo.

Por fim, observa-se um equívoco de redação legislativa no § 2º do artigo 13. O § 2º

refere-se ao “débito de valores, nos termos do 'caput' deste artigo”. Entretanto, é o §

1º do art. 13 que se refere ao débito de valores, e não o 'caput'. Para corrigir essa

referência, apresentamos a Emenda nº 14.

Conclusão

Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.781/2012, com

as Emendas nos 1 a 7, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, bem

como com as Emendas nos 8 a 14, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se ao, art. 14, o seguinte parágrafo único:

“Art. 14 - (...)

Parágrafo único - As ações previstas nos incisos III e IV do 'caput' serão realizadas

com participação de instituição pública de pesquisa localizada no Estado.”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se, após o art. 18, o seguinte artigo:
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“Art. …. - O Grupo Coordenador realizará audiência pública anual para prestação

de contas e avaliação dos resultados do Fecafé.

Parágrafo único - O relatório da prestação de contas a que se refere o 'caput' será

encaminhado aos órgãos de controle competentes.”.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se ao art. 17 o seguinte inciso XIII:

“Art. 17 - (…)

XIII - Pesquisador indicado pelo Polo de Excelência do Café.”.

EMENDA Nº 11

Acrescente-se, após o art. 18, o seguinte dispositivo:

“Art. … - A função de garantia, a que se refere o inciso III do art. 6º, poderá ser

utilizada  em  financiamentos  destinados  a  propriedades  cafeicultoras  até  quatro

módulos fiscais e a microempresas ligadas à cadeia produtiva do café.”.

EMENDA Nº 12

Dê-se ao inciso II do art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

II - de financiamentos, visando à sustentabilidade da cadeia produtiva do café;”.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se, no inciso II do art. 7º, a expressão “limitado a 25% (vinte e cinco por

cento)  dos  recursos  disponíveis  para  cada  exercício”,  após  a  expressão  “não

reembolsável”.

EMENDA Nº 14

Dê-se ao § 2º do art. 13 a seguinte redação:

“Art. 13 - (…)

§  2º  -  O  débito  dos  valores,  nos  termos  do  §  1º  deste  artigo,  dependerá  de

autorização prévia do Grupo Coordenador.”.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente e relator - Liza Prado - Tiago Ulisses - Gustavo

Valadares.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/5/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento de Suzana Pinto Canabrava,

ocorrido em 27/4/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de Heloísa Mariana de

Oliveira Silvestre, ocorrido em 29/4/2012, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  notificando o falecimento de Mercedes Maria

Rosa de Miranda, ocorrido em 29/4/2012, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Fred  Costa,  notificando  sua  ausência  do  País  no  período  de

28/4/2012 a 6/5/2012 para representar esta Casa na WasteExpo 2012 nos EUA. (-

Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE MAIO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 3/5/2012

Presidência do Deputado Jayro Lessa

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Jayro Lessa - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro -  Arlen Santiago - Carlin Moura -  Délio  Malheiros - Doutor Viana -  Duarte

Bechir - Duilio de Castro - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A Presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2012

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva e da Deputada Luzia Ferreira

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

da Mesa - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes - Palavras da Senadora Ana Rita

- Palavras do Sr. Denilson Feitoza Pacheco - Palavras do Secretário Cássio Soares -

Palavras da Sra. Eliana Piola - Palavras da Desembargadora Heloísa de Ruiz Combat

-  Palavras  da  Promotora  de  Justiça  Nívia  Mônica  Silva  -  Palavras  do  Deputado

Federal Eduardo Azeredo - Palavras da Deputada Federal Keiko Ota - Palavras da

Defensora  Pública-Geral  Andréa  Garzon  Tonet  -  Palavras  da  Defensora  Pública

Laurelle  Carvalho de Araújo -  Palavras do Sr.  Presidente -  Palavras da Deputada
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Luzia Ferreira - Palavras da Sra. Márcia de Cássia Gomes - Palavras da Sra. Maria

Izabel Bebela Ramos de Siqueira - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Rogério

Correia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente – Como Presidente da Comissão Especial da Violência contra a

Mulher desta Casa, e em nome do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, quero

dar as boas-vindas a todas e a todos e desejar-lhes uma boa estada entre nós. Passo

a palavra à Deputada Federal Jô Moraes, Presidente da CPMI da Violência contra a

Mulher e Coordenadora dos Trabalhos, para dar início aos nossos trabalhos.

Destinação da Reunião

A Deputada Federal Jô Moraes (Coordenadora dos Trabalhos) - Boa tarde a todos.

Antes de iniciar os trabalhos, agradeço à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  ao Presidente,  à Comissão Especial,  aos funcionários do Cerimonial  e  de

todos os setores que acolheram a comissão que veio realizar esta audiência pública.

Declaro aberta a 12ª Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada

pelo Requerimento nº 4/2011, do Congresso Nacional, com a finalidade de, no prazo

de 180 dias, investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil  e apurar

denúncias  de  omissão  por  parte  do  poder  público  em  relação  à  aplicação  de

instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência.

Conforme  convocação,  esta  reunião  destina-se  a  realizar  audiência  pública  na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais com os seguintes convidados:
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Composição da Mesa

A Deputada Federal Jô Moraes - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas.

Sras. Senadora Ana Rita, relatora da CPMI da Violência contra a Mulher; e Deputadas

Federais Keiko Ota, Vice-Presidente da CPMI da Violência contra a Mulher; e Marina

Sant'Anna, membro da CPMI da Violência contra a Mulher; o Exmo. Sr. Deputado

Federal Eduardo Azeredo, membro da CPMI da Violência contra a Mulher; as Exmas.

Sras.  Desembargadora  Heloísa  de  Ruiz  Combat,  representando  o  Presidente  do

Tribunal  de  Justiça,  Desembargador  Cláudio Costa;  e  Promotora  de  Justiça Nívia

Mônica  Silva,  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  às  Promotorias  de  Justiça  de

Direitos Humanos – CAODH – , representando o Procurador-Geral de Justiça, Alceu

José  Torres  Marques;  os  Exmos.  Srs.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social; e Denilson Feitoza Pacheco, Secretário de Estado Adjunto

de  Defesa  Social,  representando  o  Secretário,  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz;  as

Exmas. Sras. Andréa Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; Deputadas

Luzia Ferreira,  relatora da Comissão Especial  da Violência contra a  Mulher  desta

Casa;  e Maria  Tereza Lara,  membro da Comissão Especial  da Violência contra a

Mulher desta Casa; Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora do Consórcio Regional

da Promoção da Cidadania - Mulheres das Gerais; Eliana Ferreira da Glória e Silva,

conhecida  como  Eliana  Piola,  Coordenadora  Especial  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Cepam/Sedese – ;

Defensora Pública Laurelle Carvalho de Araújo, Coordenadora do Núcleo da Mulher –

Nudem  –;  e  Maria  Izabel  Bebela  Ramos  de  Siqueira,  Presidente  do  Movimento

Popular da Mulher – MPM – , filiado à União Brasileira de Mulheres.

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Exmo.  Sr.  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  da  Comissão  Especial  da

Violência  contra  a  Mulher,  presente  nesta  Mesa;  Exma.  Sra.  Senadora  Ana  Rita,

relatora da CPMI da Violência contra a Mulher; Exma. Sra. Deputada Federal Keiko

Ota, Vice-Presidente da CPMI da Violência contra a Mulher, do Estado de São Paulo;

Exma.  Sra.  Deputada  Federal  Marina  Sant'Anna,  membro  da  CPMI  da  Violência

contra a Mulher, do Estado de Goiás; Exmo. Sr. Deputado Federal Eduardo Azeredo,

membro da CPMI da Violência contra a Mulher e autor do requerimento; Exma. Sra.
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Desembargadora Heloísa de Ruiz Combat, representando o Presidente do Tribunal

de  Justiça,  Desembargador  Cláudio  Costa,  que,  com  toda  certeza,  anunciará  a

decisão tomada pelo Presidente hoje pela manhã; Exma. Sra. Nívia Mônica Silva,

Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça, representando

o Procurador-Geral de Justiça, Alceu José Torres Marques, que virá acompanhado de

um técnico especializado no assunto; Exmo. Deputado Cássio Soares, Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social, a quem estão afetos os órgãos de Coordenadoria

dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual da Mulher; Exmo. Sr. Denilson Feitoza

Pacheco, Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social, representando o Secretário

Rômulo de Carvalho Ferraz, que, por motivos de viagem, não pôde comparecer, mas

fez questão de se representar; Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-

Geral do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira, relatora da

Comissão Especial  da  Violência  contra  a  Mulher;  Exma.  Sra.  Deputada  Estadual

Maria Tereza Lara,  também membro da Comissão Especial  da Violência contra a

Mulher;  Sra.  Márcia  de  Cássia  Gomes,  Coordenadora  do  Consórcio  Regional  da

Promoção da Cidadania - Mulheres das Gerais. Teremos a presença ainda da Exma.

Sra. Eliana Piola, gestora do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as

Mulheres.

Há  inúmeros  movimentos,  entidades  e  instituições  aqui  presentes,  no  entanto

passaremos a registrá-los pela importância de sua presença. Inicio com a Presidente

do  Conselho  Estadual  da  Mulher,  nossa  companheira  Jovita  Levi  Ginja.  Neste

momento, colheremos os depoimentos das entidades e instituições responsáveis pela

implementação da Lei Maria da Penha. Gostaria de registrar que hoje estivemos em

diligência  na  Delegacia  Especializada  de  Crimes  contra  a  Mulher,  na  Defensoria

Pública e com o Presidente do Tribunal de Justiça. Posteriormente também faremos

uma visita às duas varas especializadas. Logo após a intervenção e o depoimento de

cada instituição e  autoridade aqui  presentes,  solicito  aos presentes que destinem

àquela  mesa todos  os  relatórios,  pareceres  e  propostas  colhidos  durante  todo  o

processo de preparação.

Realizamos uma audiência pública, que foi convocada pela comissão especializada,

na qual  compareceram inúmeras entidades e instituições. Durante esse início dos
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trabalhos  também  já  tivemos  a  notícia  de  que  a  comissão  receberá  algumas

denúncias diretas, uma especificamente da cidade de Carmópolis, onde aconteceu

um assassinato cruel de uma garota. Aliás, se os familiares estiverem presentes aqui,

peço que nos procurem para destinarmos uma pessoa para colher informações do

que  aconteceu  em  Carmópolis.  Também  peço  a  todas  as  demais  entidades  e

instituições que procurem os representantes daquela mesa, para que, no momento

certo,  ao  final  dos  depoimentos  e  dos  inquirimentos  dos  parlamentares  federais,

Senadores  e  Deputados  possamos  chamar as  entidades  para  fazerem a  entrega

formal de todos os relatórios que estejam aqui sendo apresentados.

Acabo de ser  informada de que os familiares  da jovem de Carmópolis,  que se

chamava Denise, de 22 anos, assassinada com uma crueldade absurda, amarrada

em um coqueiro, já estão aqui. Os nossos consultores já estão se dirigindo a eles

para tomar o seu depoimento.

Neste momento, passamos a palavra a nossa relatora, a Senadora Ana Rita, que

dará início ao processo de inquirimento às autoridades e, em seguida, passaremos a

eles.  Algumas  instituições  dividirão  o  seu  tempo  nesse  processo.  Isso  já  está

combinado.  Devido aos limites  materiais,  os primeiros a falar  já estão aqui  e,  em

seguida, passaremos a chamar os que complementarão as suas intervenções. Com a

palavra, a nossa relatora da CPMI, Senadora Ana Rita.

Palavras da Senadora Ana Rita

Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial a todos os

membros  desta  Mesa  e,  em  nome  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  está

presidindo este momento da abertura inicial, a todos os parlamentares do Estado de

Minas Gerais.

Na pessoa do Deputado Federal Eduardo Azeredo, saúdo todos os parlamentares

de Minas Gerais, todos os Deputados Estaduais. Saúdo as Vereadoras das Câmaras

Municipais,  se tiver alguma aqui presente; todos os órgãos aqui representados na

Mesa;  Desembargadora  Heloísa  de  Ruiz  Combat,  representando o  Presidente  do

Tribunal  de  Justiça,  Desembargador  Cláudio  Costa;  a  Exma. Sra.  Andréa  Garzon

Tonet;  Dra.  Nívia  Mônica  Silva,  Procuradora  de  Justiça  do  Centro  de  Apoio  às

Promotorias  de  Justiça;  Exmo.  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de
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Desenvolvimento  Social,  com  quem  já  tivemos  a  oportunidade  de  conversar  um

pouco mais cedo; Exmo. Sr. Denilson Feitoza Pacheco, Secretário Adjunto de Defesa

Social;  Sra.  Márcia  de  Cássia  Gomes,  Coordenadora  do  Consórcio  Regional  de

Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais, que tem feito um trabalho muito bom

aqui  no  Estado  de Minas.  Saudamos,  também,  toda a  nossa CPMI;  a  Deputado

Federal Jô Moraes, que preside esta Comissão; Deputada Federal Keiko Ota, Vice-

Presidente; Deputada Federal Marina Sant'Anna. Na pessoas delas e de todos que

citei, saúdo todas as pessoas aqui presentes.

Faço um agradecimento a todo o movimento social do Estado de Minas Gerais,

juntamente com as nossas parlamentares estaduais e federais deste Estado, que nos

ajudaram a organizar esse momento tão importante. Agradeço também a todas as

autoridades com quem durante o dia de hoje pela manhã tivemos a oportunidade de

conversar. Agradecemos a Defensoria Pública; o Presidente do Tribunal de Justiça; a

Delegacia de Atendimento  à Mulher;  todas as Delegadas que estavam presentes.

Faço assim um agradecimento a todos por nos proporcionar essa acolhida e também

nos repassar algumas informações importantes para a Comissão Parlamentar Mista

de Inquérito.

O nosso papel aqui hoje, que talvez não seja muito agradável para muitas pessoas,

é o de cumprir uma tarefa que considero bastante importante. Foi com ela que fomos

escolhida para ser relatora de uma comissão que tem uma importante atribuição, qual

seja a de investigar a situação de violência em que vivem as mulheres em nosso

país. Não só isso, mas também de apurar como os órgãos públicos estão atendendo

às  mulheres  em  situação  de  violência.  Quando  falo  órgãos  públicos  estou  me

referindo aos Poderes Executivo e Judiciário,  ao Ministério Público e à Defensoria

Pública.  Então,  o nosso papel  aqui hoje é o de identificar  quais são as principais

fragilidades,  problemas  que  os  órgãos  públicos  enfrentam  na  aplicação  de  um

conjunto de leis que devem proteger as mulheres e que, muitas vezes, percebemos

que nem sempre é aplicado adequadamente. Por isso houve a criação da Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito.

Temos um número expressivo de homicídios contra as mulheres no País. De acordo

com  o  Instituto  Sangari,  de  1998  a  2008,  foram  assassinadas  mais  de  42  mil
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mulheres,  uma média nacional  em torno de quatro  homicídios  para cada 100 mil

mulheres.  Então,  alguma  coisa  não  anda  muito  bem.  Temos  um  conjunto  de

legislação, do qual temos em particular a Lei Maria da Penha, que prevê medidas

protetivas, várias providências que devem ser adotadas pelos poderes constituídos

no sentido de proteger  essas mulheres, no entanto as mulheres continuam sendo

assassinadas.

Diante disso, a CPMI se propôs a fazer esse levantamento e essa investigação,

mas com um grande objetivo, o de melhorar o atendimento à mulher em situação de

violência.  Então,  o  nosso  papel  é  o  de  apurar,  levantar  essa  situação,  mas

principalmente  de  apresentar  sugestões  de  como  superar  essas  dificuldades.

Portanto, acreditamos que a CPMI poderá e certamente irá oferecer uma importante

contribuição  para  que  o  Estado  brasileiro  avance  na  proteção  às  mulheres  em

situação  de  violência.  Gostaria  de  levantar  algumas  questões  antes  que  nossos

convidados iniciem suas falas, mas me parece que a Presidenta vai  fazer alguns

registros.

A Sra. Coordenadora – Rapidamente, apenas para agradecer a presença entre nós

dos Juízes de Direito Relbert Chinaidre Verly, da 13ª Vara Criminal Especializada de

Crimes contra as Mulheres, e Nilseu Buarque de Lima, da 14ª Vara Criminal, que nos

acompanharam na visita ao Tribunal de Justiça; do Dr. José Wilson Carlos, Secretário

Adjunto da Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania; e da Presidente do

Conade de Carmópolis.

A Senadora Ana Rita – Obrigada, Sra. Presidenta. A violência contra mulheres é um

dos mais graves impeditivos ao pleno exercício da cidadania feminina. Além disso, ela

dificulta  o  desenvolvimento  econômico  do  País,  impacta  negativamente  a  saúde

pública,  impede  o  aprofundamento  da  democracia  no  Brasil  e  tem  profunda

repercussão  na  vida  das  mulheres.  Um  dos  maiores  obstáculos  à  superação  da

violência contra mulheres é exatamente a cultura institucional de violação dos direitos

das mulheres - o sistema patriarcal institucionalizado, o senso comum dos juristas e a

tolerância estatal.

Foi exatamente para investigar essa tolerância estatal que foi criada a CPMI, um

instrumento do Congresso Nacional para investigar a situação da violência contra a
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mulher no Brasil e apurar as denúncias de omissão por parte do poder público com

relação à aplicação dos instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em

situação  de  violência.  É  exatamente  por  esse  motivo  que  estamos  aqui:  para

investigar o tratamento que as mulheres estão recebendo dos poderes públicos. Para

tanto, as informações prestadas pelos Estados são fundamentais ao nosso trabalho.

Lamentamos o fato de não termos recebido com antecedência as informações oficiais

das instituições públicas do Estado de Minas Gerais. O Poder Executivo Estadual, o

Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública não remeteram, até o

presente momento, as informações solicitadas. Diante disso, concedo o prazo de uma

semana para que todas as informações requeridas por essa CPMI sejam enviadas ao

Congresso Nacional, se porventura não forem apresentadas nesta audiência pública.

Do contrário, a CPMI irá convocar todos os poderes a prestarem esclarecimentos no

Congresso  Nacional,  em  Brasília.  Esse  é  um  procedimento  que  a  CPMI  está

adotando  em  todos  os  Estados,  e  foi  o  que  fizemos  também  em  Pernambuco,

primeiro Estado que visitamos.

É  dever  dos  poderes  públicos  -  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo  -  atuar  para

prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. O Congresso Nacional está

fazendo a sua parte ao criar essa CPMI, como fez ao criar a Lei nº 11.340, de 2006 -

Lei Maria da Penha. Os índices de violência no Brasil são assustadores e deveriam

envergonhar todo os gestores e todas as instituições públicas. A complexidade da

violência doméstica e as novas vulnerabilidades expõem as mulheres a diferentes

formas  de  violência,  como  o  “crack”  e  a  criminalidade  organizada.  Os  poderes

públicos devem ser capazes de responder a essas novas violências e prevenir essas

vulnerabilidades. Da mesma forma, as diferenças entre campo e cidade assim como

os marcadores de raça e etnia, idade, orientação sexual e deficiências, entre outros,

impõem que se pense no acesso de todas as mulheres aos serviços públicos.

No  Brasil,  desde  1997,  observa-se  uma  taxa  mais  ou  menos  constante  de

homicídios  de  mulheres,  em  torno  de  4,2  a  4,4.  Isto  é,  morrem  mais  de  4  mil

mulheres, anualmente, no Brasil. Diminuir a taxa de “femicídios” é um desafio que os

Estados devem perseguir com obstinação. Minas Gerais ocupa o 19º lugar na posição

no “ranking”, o que demanda pensar medidas para diminuir os índices de “femicídios”.
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Peço licença aos nossos convidados para fazer alguns questionamentos iniciais,

porque  é  dessa  forma  que  estamos  procedendo  nas  audiências  públicas  que

realizamos  com  autoridades  federais,  no  Congresso  Nacional,  e  no  Estado  de

Pernambuco.  A título  de  informação,  o  Estado  de  Minas  Gerais  é  o  segundo  a

visitarmos, não que seja o 2º Estado em homicídio contra as mulheres. Conforme eu

disse, Minas Gerais é o 19º, mas, como a organização dos trabalhos nesse Estado foi

mais rápida, estamos aqui hoje. Para as próximas semanas, já há visitas agendadas

em diversos outros Estados, quando procederemos da mesma forma. Então, faço

aqui  alguns  questionamentos  para  as  autoridades  que  fazem  parte  da  Mesa,

principalmente  para  as  que  foram  convidadas  para  prestar  informações  e

esclarecimentos.

No que se refere à violência contra mulheres em Minas Gerais, segundo estudos

realizados  pelo  Centro  de  Estudos  e  Criminalidade  e  Segurança  Pública  da

Universidade Federal de Minas Gerais - Crisp - em 2001 e 2006, houve um aumento

da  violência  contra  mulheres.  Chama  a  atenção  no  estudo  o  fato  de  98%  das

ocorrências dos casos de lesão corporal, em 2006, sequer terem sido transformadas

em registro de ocorrência nas delegacias. Pergunto: qual o número de ocorrências de

lesão corporal nos últimos cinco anos nas delegacias de polícia? Quantas dessas

ocorrências geraram inquéritos policiais?

Quero  aqui  fazer  uma  ressalva.  Estivemos  hoje,  pela  manhã,  na  delegacia  e

conversamos com todas as delegadas - aliás foi uma conversa muito boa -, mas cabe

a mim fazer estas perguntas, embora tenhamos conversado um pouco sobre isso.

Aqui  é  o  momento  oficial  para  o  registro  dessas  informações.  Desses  inquéritos,

quantos foram objeto  de  denúncias  pelo  Ministério  Público? E quantas denúncias

resultaram  em  condenação?  Quantas  condenações  resultaram  em  efetivo

cumprimento da pena?

Com relação às delegacias  da mulher,  elas são importantes equipamentos para

recebimentos das ocorrências. No entanto,  para que estas  sejam adequadamente

processadas, é necessário capacitação permanente dos policiais e uma abrangência

territorial cada vez maior. Hoje pela manhã, em diligência à Deam, observamos que

as  mulheres  são  atendidas  em  espaço  inadequado,  sem  privacidade.  Também
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observamos  que  a  atual  estrutura  não  comporta  o  volume  de  processos  em

tramitação nem suportaria a necessária ampliação do quadro de pessoal. Foi possível

observar  o  empenho  das  Delegadas,  o  esforço  que  elas  têm  feito.  No  entanto,

consideramos que o espaço físico para atendimento às mulheres é insuficiente em

função da demanda. Tivemos oportunidade de observar também um número muito

expressivo de processos num espaço em que não há nem lugar para guardá-los.

Diante disso, pergunto: quais são as medidas que a Secretaria de Segurança Pública

está  tomando para resolver  esses problemas? Há dotação orçamentária este ano

com tal finalidade? Quantas delegacias especializadas existem em funcionamento no

Estado e qual sua abrangência? Quantos cursos de capacitação foram ofertados aos

profissionais  e  qual  o  número  de  profissionais  capacitados?  A  capacitação  é

permanente? De quanto em quanto tempo é oferecida? Os policiais militares também

recebem capacitação? Qual o orçamento que a Secretaria de Segurança destinou em

2011 para a implementação das delegacias da mulher no interior? Qual a estrutura

das  delegacias  comuns  que  recebem registros  de  violência  contra  mulheres?  Há

servidores em número suficiente? No registro de ocorrência policial  há  campo de

identificação para os crimes da Lei Maria da Penha? Quantas medidas protetivas são

encaminhadas  mensalmente  ao  Poder  Judiciário?  Quantos  inquéritos  são

encaminhados ao Ministério Publico?

Em relação à violência sexual contra mulheres, as Delegacias Especializadas de

Atendimento à Mulher – Deams - não foram criadas para atender especificamente a

violência doméstica, mas toda e qualquer violência contra mulheres. No entanto, na

diligência  de  hoje  pela  manhã,  verificamos  que a  delegacia  não está  registrando

ocorrências de estupro por falta de estrutura. Recebemos ainda a informação de que

o  grupo especializado  em  crimes  sexuais  foi  desativado.  Que providências  estão

sendo tomadas para que as Deams tenham estrutura para realizar plenamente sua

atividade,  incluindo  registro  e  investigação  dos  crimes  sexuais?  Quem  está  hoje

investigando os crimes de violência sexual? Isso tem implicações diretas no direito à

realização do abortamento legal? Quem está informando as mulheres onde realizar o

abortamento legal a que têm direito independentemente da ocorrência policial? Que

hospitais estão realizando o serviço de abortamento legal na Capital e no interior? E
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no interior, cobrem todo o Estado?

Em relação aos Juizados de Violência Doméstica, a Lei Maria da Penha determina

que o Poder Judiciário instale as Varas ou Juizados de Violência Doméstica contra a

Mulher  com  equipe  multidisciplinar.  As  duas  Varas  Especializadas  de  Violência

Doméstica  e  Familiar  têm,  cada  uma,  mais  de  20  mil  processos,  o  que  é

absolutamente  inviável.  Hoje  pela  manhã,  na  visita  ao  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça,  o  Presidente  assinou  documento  criando  uma terceira  Vara  de  Violência

Doméstica em Belo Horizonte. Pergunto: quando efetivamente a vara começará a

funcionar? Qual a perspectiva para a criação de varas no interior do Estado? As varas

especializadas têm dupla jurisdição - criminal e familiar -, como determina a Lei Maria

da Penha?

Recebemos  denúncia  de  que  nas  duas  Varas  de  Violência  Doméstica  são

realizados cultos semanais nos gabinetes dos magistrados e que muitas mulheres

que procuram a Justiça são encaminhadas à Igreja. A Corregedoria de Justiça tomou

conhecimento desse fato? Que medidas tomará para evitar essa prática que mistura

convicções religiosas e prestação jurisdicional? Ainda no que se refere à violência

doméstica,  quantos  agressores  foram  condenados?  Quantas  medidas  protetivas

foram concedidas? As medidas estão sendo concedidas no prazo legal?

Em  relação  à  rede  especializada  de  atendimento,  conforme  informação  da

Secretaria de Mulheres, há oito casas-abrigo no Estado. Qual a média mensal de

mulheres atendidas em cada uma delas? Elas são capazes de cobrir a demanda de

todo  o  Estado?  Como  a  transversalidade  de  gênero,  raça,  orientação  sexual,

deficiências e outras  são incorporadas nas políticas  de acolhimento às  mulheres?

Que medidas têm sido desenvolvidas para integrar as mulheres soropositivas nas

políticas  públicas,  já  que  o  HIV-aids  hoje  se  apresenta  como  um  fator  de

vulnerabilidade  das  mulheres?  Há  algum  concurso  público  aberto  para  o

preenchimento das vagas necessárias ao pleno funcionamento dos serviços? Qual a

política  do  Estado  para  a  associação  das  novas  violências,  como  o  “crack”,  à

violência doméstica?

Em relação aos  organismos  de políticas  para  as  mulheres,  existem atualmente

apenas 12 organismos municipais de mulheres e uma coordenadoria estadual. Que



214
____________________________________________________________________________

políticas  estão  sendo  realizadas  para  incentivar  a  criação  dos  organismos  de

mulheres nos mais de 700 Municípios? Qual  o orçamento do Estado destinado à

política  de  enfrentamento  à  violência  contra  mulheres? O Conselho  Estadual  dos

Direitos da Mulher é um organismo de controle social e de participação na elaboração

das  políticas.  Qual  tem  sido  a  participação  do  Conselho  na  elaboração  e

monitoramento das políticas públicas?

Estas são as perguntas que gostaria de fazer  neste início.  Para que os nossos

convidados  possam  respondê-las,  novamente  faço  esta  ressalva:  tivemos

oportunidade de conversar sobre algumas dessas questões durante as visitas hoje

cedo, aliás quero agradecer essas visitas, pois foram muito importantes. No entanto,

a  nossa  tarefa  é  fazer  esses  questionamentos  porque  aqui  não  se  trata  de  um

seminário nem de uma audiência pública comum, mas de uma comissão parlamentar

mista de inquérito, que tem o papel de apurar e investigar a situação de violência.

Então, cabe-me essa tarefa de fazer todos esses questionamentos. Possivelmente

alguns até considerem prepotência da nossa parte, mas não é. Na verdade, é tarefa

nossa e papel nosso. Gostaria muito de receber essas informações. Se porventura

nem todas puderem ser oferecidas aqui hoje, daremos um prazo de uma semana

para que cheguem à Secretaria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Era isso

o que tinha a dizer por enquanto. Muito obrigada.

A Sra.  Coordenadora –  Agradecemos  ao coordenador  da Comissão de  Direitos

Humanos  da  Polícia  Militar  a  presença.  Disporemos  de  até  20  minutos  para  o

depoimento das autoridades. A dinâmica é escutarmos as autoridades do Estado e,

em seguida, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da

sociedade civil. Com a palavra, o Sr. Denilson Feitoza Pacheco.

Palavras do Sr. Denilson Feitoza Pacheco

Muito  obrigado.  Cumprimento  inicialmente  a  Deputada  Federal  Jô  Moraes,

Presidenta da CPMI; os demais membros da Comissão da CPI Mista da Violência

contra  a  Mulher,  como a  Deputada  Federal  Keiko  Ota,  a  Senadora  Ana  Rita,  o

Deputado Federal Eduardo Azeredo, a Deputada Federal Marina Sant'Anna; todos os

colegas e as colegas que estão compondo as mesas de trabalho agora. Além disso,

tenho  a  audácia  de  cumprimentar  todas  as  mulheres  presentes  nas  figuras  das
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minhas  colegas  Dras.  Andréa  Tonet,  Defensora  Pública-Geral,  e  Nívia,  nossa

Procuradora do Ministério Público; nossa chefe e Comandante da Cepam, Sra. Eliana

Piola, e todas as mulheres presentes.

Senhoras e senhores, passo agora a falar em nome da Secretaria de Defesa Social.

Peço desculpas, pois assumi há dois dias, que aliás foram muito estimulantes. Trago

uma palavra do Governador,  Prof.  Anastasia. Foi  uma determinação pessoal dele.

Aliás, ontem nos telefonou pessoalmente para conversar dizendo que fazia questão

absoluta de que o Secretário de Estado ou o Secretário Adjunto estivesse aqui, desse

toda atenção, fornecesse todas as informações e colaborasse de todas as maneiras

possíveis com a CPMI da Violência contra a Mulher.

Isso posto, temos de dar  respostas. Até tomei ciência neste momento, mas é o

Estado de Minas Gerais quem está tomando ciência e tem o dever de prestar essas

informações. Chamou-me muito a atenção, pois pedi a cópia ao Secretário, que está

apoiando a CPMI, das cinco indagações feitas anteriormente ao Estado de Minas

Gerais. Pude perceber que a Senadora Ana Rita, de maneira muito apropriada, fez

outras indagações que não estão aqui. Aí, já solicitei ao Secretário que nos forneça

todas as indagações porque nosso interesse é responder não só o que está neste

ofício, mas também o que V. Exa. expôs aqui com muita propriedade.

Numa  questão  séria  como  essa,  queremos  dar  todas  as  respostas  possíveis,

principalmente por se tratar de um Estado com 20 milhões de habitantes. Já pedi que

nos mandem todas as indagações. Para mim a questão da violência contra a mulher

não é somente a relevância do tema, pois tive a felicidade, sem falar mal do meu pai,

de ser criado pela minha mãe, que enfrentou todos os tipos de violência, uma mulher

pobre,  de uma família pobre, numa região pobre. Mas essa mulher,  sem nenhum

estudo, conseguiu criar todos os seus filhos. E todos eles tiveram muito sucesso -

hoje  eu  tenho  dois  mestrados,  doutorado  e  dois  pós-doutorados,  graças  a  essa

mulher.  Sou pai  de duas filhas,  então, para mim, a questão da violência contra a

mulher é pessoal, e não, somente uma questão de Estado. É bom quando temos

esse tipo de conexão. Foram dois dias emocionantes no que diz respeito à violência

contra  a mulher.  Gostaria  de  dar  essas  respostas  agora,  mas me comprometo  a

responder a todas.
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Uma  das  questões  colocadas  é  que,  para  se  estabelecer  políticas  públicas,

precisamos de dados.  Tive  a  felicidade de  saber  que  nosso Centro  Integrado de

Informações de Defesa Social - Cinds - e eu estava até conversando com a Eliana

Piola agora sobre isso - fez um estudo muito interessante que vai subsidiar nossas

políticas públicas. Para estabelecermos uma política pública em relação à violência

contra a mulher, precisamos compreender esse fenômeno: a violência física, a moral,

a sexual, a psicológica. O Cinds fez um levantamento chamado Regiões Integradas

de Segurança Pública -  Risps.  Vamos dizer,  por exemplo,  que as Risps 1,  2 e 3

pegam  boa  parte  da  população  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dos  problemas,

principalmente  os  relacionados  à  criminalidade.  Esse estudo procurou entender  o

fenômeno, porque às vezes achamos que entendemos um fenômeno, mas ele ainda

é  uma coisa  intuitiva,  não organizada.  Estávamos  discutindo aqui  um  documento

sigiloso,  que  ainda está  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese - e da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds. Ele nos traz

alguma  luz,  demonstrando,  por  meio  de  uma  determinada  técnica,  a  análise  de

dados,  a  correspondência  múltipla  de  dados.  Isso  nos  trouxe  muita  luz  para

compreendermos esse fenômeno no Estado de Minas Gerais. Vamos repassar esse

documento para a CPMI, a fim de que possamos visualizar  melhor as coisas que

intuímos. Nessa técnica, demonstramos o que intuímos em dados. Por exemplo, a

violência  física,  na  sua maioria,  tem uma proximidade com a questão da relação

amorosa.  Constatamos  que,  de  fato,  a  mulher  casada,  curiosamente,  está  mais

sujeita  à violência física que uma mulher  solteira.  Vimos alguma correlação entre

relações  de  amizade  e  a  violência  psicológica,  que  é  também  um  dado  muito

interessante. E ainda alguma correlação entre relação de amizade e violência sexual.

Mas  essa  não  é  tão  próxima  como  a  violência  psicológica.  Isso  me  chamou  a

atenção. Com base no estudo feito com a Secretaria de Defesa Social, poderemos

estabelecer  uma  política  estratégica,  planos,  ações,  programas  e  projetos,  de

maneira mais fundamentada e com a maior eficiência possível.

O Secretário de Defesa Social e o Secretário Adjunto assumiram há pouco tempo,

mas já retomamos o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher,

que é desenvolvido pela Seds, em parceria com a Seplan. Está aqui a coordenadora.



217
____________________________________________________________________________

Temos uma Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres. Esse plano

será finalizado em maio e é algo muito complexo, envolvendo os vários equipamentos

públicos da sociedade, como o Instituto Mineiro de Saúde Mental e Social - Albam. A

elaboração do plano está sendo feita sob a orientação da Seds e da Seplan. Como a

Seds está entrando no Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher?

Fazendo o diagnóstico situacional. Para se estabelecer políticas sérias em relação a

isso,  é preciso compreendermos o fenômeno e estabelecer  um plano eficiente no

combate à violência contra a mulher.

A Eliana Piola vai falar, com mais propriedade, sobre algo que é coordenado em

conjunto. Isso é conduzido por ela, juntamente com o Secretário Adjunto de Defesa

Social. Estou me referindo ao Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência

contra a Mulher,  que será o primeiro do Brasil,  envolvendo muitas pessoas, como

sempre acontece em questões complexas. A violência contra a mulher não é uma

questão de polícia, uma questão desta ou daquela Secretaria, pois é uma coisa que

deve  envolver  as  forças  do  Estado  e  da  sociedade  civil  para  que  possa  ser

enfrentada.

E esse Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que

é o primeiro no Brasil, está em vias de formalização. Ele já está funcionando, mas

precisa  ser  formalizado  em  termos  de  institucionalização:  Secretaria  de  Saúde,

Secretaria de Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Social, Tribunal de Justiça,

Defensoria Pública – temos aqui ao nosso lado a Defensora Pública-Geral do Estado

-, Promotoria de Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar e a própria Secretaria de Defesa

Social. Então, são notícias concretas do Estado de Minas Gerais em relação a isso.

Também recebemos várias estatísticas, e quero deixar os meus parabéns. Aliás,

observo que a Dra. Margaret de Freitas está ali. É um prazer enorme revê-la. Tive o

prazer de tê-la como aluna em um curso de Inteligência de Estado, e ela apresentou

também um “paper” - chamaremos assim - da atuação da violência contra a mulher,

trazendo  as  várias  informações  sobre  esse  fenômeno  aqui,  no  âmbito  de  Belo

Horizonte,  mais  especificamente  da  Delegacia  Especializada  de  Crimes  contra  a

Mulher de Belo Horizonte.

Os dados de 2009 para cá é que são realmente assustadores. O importante é saber
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que  existe  uma  política,  uma  estratégia,  planos,  ações,  programas  e  projetos

concretos, que estão sendo feitos em relação a isso. Haverá essa informação por

escrito, no momento em que eu receber a complementação das indagações, além

dessas que estão no ofício e também dessas que V. Exa. coloca aqui, no momento.

Há aqui os dados dos expedientes apartados de medidas protetivas já emitidas pela

Justiça.  Essa  Delegacia  realmente  está  trabalhando.  Parabéns.  Em  2009,  foram

5.433 expedientes apartados de medidas protetivas; em 2010, 8.475; em 2012, já são

2.351.  Se fizermos uma projeção,  serão mais  de  9 mil  expedientes apartados de

medidas protetivas. Os inquéritos policiais concluídos e remetidos à Justiça também

estão sendo informados neste documento aqui. Os dados de que dispomos são de

2009 para cá, mas já abrangem três anos e tornam possível fazer a projeção para o

ano de 2012. Por exemplo, em 2009, foram 1.837 inquéritos policiais concluídos e

remetidos  à  Justiça,  e,  em  2010,  4.657.  Isso  quer  dizer  que  não  estamos  aqui

brincando  com  essa  questão  da  violência  contra  a  mulher.  Devemos  melhorar,

aperfeiçoar e ir muito além, mas é bom saber que já existe todo esse tipo de trabalho

realizado.

Autos  de  prisão  em  flagrante.  Em  2009,  foram  296  homens  presos.  Não  que

queiramos  os  homens  presos,  mas,  se  fizerem  mal  às  mulheres  e  for  crime,

queremos, sim. Em 2010, foram 719 homens presos; em 2011, foram 318, e,  em

2012, até agora – parece-me que estes dados são de até março -, já são 86 homens

presos. Mandados de prisão. Em 2010, foram cumpridos 49 mandados de prisão; em

2011, foram 55, e, em 2012, são 29 mandados.

Boletins  de  ocorrência.  Só para esclarecer,  em Minas Gerais,  há o Registro  de

Eventos  de  Defesa Social  -  Reds.  A maioria  dos  Estados do País  não tem isso.

Conseguimos  integrar  o  nosso  sistema,  todos  os  registros  que  entram  no  que

chamamos  de  defesa  social,  envolvendo  Polícia  Civil,  Polícia  Militar,  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  Administração  Prisional,  Prevenção  Especial  à  Criminalidade  e

também a política  de  drogas,  tudo isso está  dentro de  uma única  Secretaria.  No

Estado do Rio de Janeiro, são quatro Secretarias de Estado; no Espírito Santo e no

Amazonas, são três Secretarias de Estado; e aqui há apenas uma Secretaria. Isso

possibilita que tenhamos uma visão de conjunto.
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A partir da assunção do Secretário de Defesa Social, que é o Dr. Rômulo Ferraz,

temos esse desafio, que já estamos cumprindo. Pois falamos muito em integração,

mas integração para fora.  Qual  foi  a nossa surpresa em descobrir  que não havia

integração para dentro! Então, as cinco Secretarias estão integrando seus programas

e projetos. Exemplificando, há o Programa de Controle de Homicídios, como também

existem mulheres mortas, que era a Coordenação Geral de Prevenção Especial à

Criminalidade, que foi integrada com a Subsecretaria de Drogas, um potencializando

o outro. Então, conseguimos pegar o Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo

e integrá-lo ao Programa Rua Livre e ao Programa Aliança pela Vida, e está ficando

algo bem interessante. Estamos potencializando os recursos para ter maior eficiência.

Esse foi o desejo do Governador ao escolher dois Secretários que têm um perfil

técnico. Somos oriundos do Ministério Público. Sou um Procurador de Justiça, mas

agora  sou  Secretário  de  Estado.  Então,  temos  essa  visão  e  chamamos  isso  de

transversalidade. Não queremos saber se o recurso está na Secretaria de Saúde ou

na Educação.  Como isso não é  plataforma para nenhuma outra  coisa,  queremos

integrar  tudo  quanto  é  tipo  de  programa  e  política,  inclusive  no  caso  do

enfrentamento.

Aliás, falando sobre os dados do Registro de Eventos de Defesa Social – Reds -,

apenas para os senhores terem uma comparação, temos um Estado irmão que está

tendo avanços muito grandes na área da segurança pública: o Rio de Janeiro. Tenho

que parabenizar os nossos colegas da Secretaria de Segurança Pública de lá, pois

estão  tentando  avançar  em  uma  coisa:  nos  registros  de  ocorrência.  Para

estabelecermos política pública, precisamos de dados. Precisamos ser capazes de

monitorar o que está acontecendo para fazer alguma coisa de sério. Mas lá 70% dos

registros ainda são feitos à mão, num papelzinho pequeno. Em Minas Gerais, por

exemplo, no âmbito da Polícia Militar, 100% dos registros são feitos numa base de

dados. O Estado é dividido em 18 regiões, e faltam apenas 3. Ou seja, Minas Gerais

está  muito  avançada  no  que  diz  respeito  ao  registro  dos  dados  e  ao  seu

monitoramento para que possamos examiná-los e estabelecermos políticas públicas

sérias.

Entretanto, vi uma coisa que me chamou muito a atenção e está, aliás, nas mãos
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da nossa colega Eliana Piola, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, outra

Secretaria  de  Estado,  mais  uma sugestão  para  ser  incluída  no  Reds,  o  registro

integrado de tudo, definindo políticas sérias: o campo de violência doméstica. Isso me

chamou muito a atenção. Isso possibilitará, com a inserção da violência doméstica

como item específico no Reds, termos políticas públicas mais eficientes, porque serão

mais dirigidas. Exemplificando: registrar homicídio é uma coisa; registrar homicídio no

contexto  de  violência  doméstica  é  uma coisa  diferente.  Ou seja,  isso  dará  maior

visibilidade ao fenômeno da violência doméstica contra a mulher. Aqui o fenômeno da

violência contra a mulher  é muito mais amplo que a violência doméstica.  Não há

apenas  os  crimes  de  violência  não  criminais  praticados  contra  a  mulher:  há  a

violência  física,  a  patrimonial,  que  podem  não  estar  no  contexto  da  violência

doméstica. Precisamos compreender se a violência contra a mulher tem um aspecto

de desrespeito à mulher em si, independentemente de ser violência doméstica. Será

que a mulher é mais vítima de violência patrimonial em razão de ser mulher?

Chamou-me  muito  a  atenção  o  fato  de  a  mulher  solteira  ser  mais  vítima  de

violência. Há uma correlação entre mulher solteira e violência patrimonial. Isso me

chamou muito a atenção. O que significa isso? Que tipo de política podemos fazer em

relação a isso? Quer dizer, a mulher solteira, pelo estudo do Cinds, da Secretaria de

Defesa Social, mostra-nos algo com relação a isso, aplicando-se aquela técnica de

análise de dados que citei. Será que é porque a mulher está andando sozinha? O que

significa isso? Precisamos entender esse fenômeno para lidarmos com o fenômeno

da violência contra a mulher em um contexto mais amplo, aliás, de todos os tipos de

violência, e não, apenas a violência doméstica.

Outra coisa que queria destacar - e por isso falei de ontem para hoje que foi muito

emocionante,  porque  dá  gosto  ver  tantas  instituições  diferentes  -  para

compartilharmos o que entendemos sobre o papel do parlamento: muita gente pensa

que o principal papel do parlamento é fazer legislação. Entretanto, entendemos que o

principal  papel  do  parlamento  é  fiscalização  e  controle,  porque  é  o  controle

parlamentar que aperfeiçoa as instituições. Então, o principal papel do parlamento é

exatamente esse tipo de papel. Por exemplo, um trabalho de uma CPMI consegue

catalisar, agregar esforços que às vezes estão separados.
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Ontem vimos um trabalho do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência

contra a Mulher - aliás, não apenas contra a mulher, pois ele é mais amplo - que

chamou muito minha atenção. É um trabalho conjunto de várias instituições. Nesse

caso, temos o aspecto da violência sexual. Ela é uma coisa muito delicada porque a

mulher vai sofrendo várias violências, e não, apenas aquela daquele momento da

violência sexual. Por exemplo, a mulher sofrerá um exame no hospital, depois será

submetida a um exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal... Ou seja, a cada

vez que se toca em uma mulher para fazer um exame, isso aprofundará e ampliará a

violência que ela já sofreu. Ela presta uma declaração, depois outra declaração.

Ontem o Dr.  Celso Pena e a Dra.  Maria de Lourdes,  Promotores de Justiça da

Infância e da Juventude, nos deram notícias de um curso em que a Secretaria de

Defesa  Social  terá  um  papel,  em  seguida,  que  é  o  fórum  de  treinamento  da

implantação do protocolo  de  coleta de  material  biológico das vítimas de violência

sexual e do protocolo de implantação da cadeia de custódia. Isso é uma coisa muito

importante porque, se é coletado de maneira inadequada o material biológico de uma

mulher  que  sofreu  uma  violência  sexual,  isso  deverá  ser  feito  novamente  e

aprofundará e ampliará a violência contra a mulher.

Então, será feito amanhã, no Hotel Serra da Moeda, um trabalho da Polícia Civil de

Minas Gerais, por meio do IML, com o Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à

Violência  Doméstica,  Abuso e  Exploração  Sexual  de  Crianças e  Adolescentes do

Estado de Minas Gerais e com a Associação Casa Novella. É uma capacitação de 69

médicos legistas do Estado de Minas Gerais quanto ao protocolo de como coletar o

material biológico das vítimas. Não é só o modo como pegar no corpo de uma pessoa

para coletar material biológico que vai determinar futuramente quem foi o autor da

violência.  A  coisa  é  mais  profunda,  e  existem  certas  formas  e  protocolos  que

melhoram a situação e reduzem essa nova violência que é submeter  a mulher  a

exame. Mas é preciso submetê-la ao exame para determinar quem foi o agressor e

tomar as providências, causando a inibição de futuros agressores.

Então, achei maravilhoso esse primeiro fórum de treinamento da implantação do

protocolo  de  coleta  de  material  biológico  das  vítimas  de  violência  sexual,  quer

crianças,  quer  adolescentes,  quer  adultas.  Esse protocolo  refere-se  à  mulher  em
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todas as faixas etárias. E também o protocolo de implantação da cadeia de custódia.

Se a mulher foi examinada dentro do hospital e esse material biológico foi coletado, o

ideal é que não seja feito novo exame nela. Então, 69 médicos legistas estão sendo

capacitados nesses  dois  protocolos,  e  também serão treinados no diagnóstico de

suas respectivas regiões. Esses 69 médicos cobrem todas as regiões do Estado, e

serão multiplicadores, vão repassar esse conhecimento para médicos que estão no

hospital local, ou para uma clínica que está no hospital local, de tal maneira que o

médico que se encontra naquele determinado hospital tenha condições de coletar

esse  material  biológico  e  preservá-lo  para  efeitos  de  prova.  Existe  um  “kit”,  um

determinado tipo de armário, um determinado estojo para coleta. Achei essa ideia

maravilhosa, e a Secretaria de Defesa Social entra com a Assembleia Legislativa,

porque duas emendas parlamentares destinaram esses recursos para lá, para que

essa capacitação seja feita, não só em relação a esses médicos legistas - isso já será

feito  amanhã, dia 28 de abril,  na Serra da Moeda -,  mas também a capacitação,

relativa ao atendimento da mulher criança, adolescente ou adulta, vítima de violência

sexual,  de policiais militares e civis e Conselheiros Tutelares no Estado de Minas

Gerais.  Então,  nesse  tipo  de  atendimento  à  mulher,  também  será  feita  uma

capacitação de policiais militares e civis e de Conselheiros Tutelares.

Há várias outras coisas, vou encaminhar esse material à CPMI. Esse processo é

dinâmico: no enfrentamento da violência contra a mulher, não existe um estado ideal,

essa luta  é  eterna,  é  um processo em  relação ao qual  temos  que  estar  sempre

vigilantes. O Governador Anastasia e a Secretaria de Estado de Defesa Social e as

outras Secretarias estão comprometidas com isso. Parabenizo o trabalho da CPMI,

que  é  extremamente  importante  para  a  sociedade brasileira,  porque há questões

históricas, e essa é bastante evidente. Obrigado.

A Sra.  Coordenadora  -  Obrigada.  Lembro  aos  convidados  que  em  seguida  os

parlamentares federais voltarão a inquiri-los, e gostaríamos que respondessem essas

perguntas.  Agradeço a presença das Sras.  Margaret  Rocha,  que desde cedo nos

atendeu com muita atenção; Marlene Alves de Almeida Silva, Presidente da OAB;

Lúcia  Maria  Ziller,  da  OAB  Mulher;  Carmen  Rocha,  Subsecretária  de  Direitos

Humanos da Sedese; Célia de Castro, Coordenadora do Espaço Bem-me-quero, da
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Prefeitura  de  Contagem;  Maria  do  Carmo  Freitas  Costa,  representando  a

Coordenadoria de Políticas para Mulheres de Contagem; Rosa Vargas, Coordenadora

de  Políticas  para  Mulheres  de  Betim;  Lúcia  Helena  Apolinária,  Coordenadora  da

Coordenadoria  Municipal  da  Mulher  de  Belo  Horizonte;  Margareth  Cruz,  da

Coordenadoria de Mulheres de Nova Lima; Aparecida Moura, Presidente do PMDB

Mulher; Dalva Stela, Presidente Municipal do PCdoB de Minas Gerais; Izabel Lisboa,

Presidente do Conselho Municipal da Mulher de Belo Horizonte. Registro o nome do

Cap.  Cléverson  Natal  de  Oliveira,  a  quem  já  cumprimentei.  Agradeço  também  a

presença dos Deputados Padre João e Rogério Correia.

Agora,  passaremos  a  palavra  ao  nosso  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,

Deputado Cássio, que partilhará seu tempo com a gestora do Pacto Nacional, Eliana

Piola.

Palavras do Secretário Cássio Soares

Muito  obrigado,  cara  Presidente  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a

Mulher,  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  a  quem  cumprimento  pela  condução  dos

trabalhos.  Cumprimento  também  meu  colega  de  Parlamento,  o  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Presidente  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a  Mulher  da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; o ex-Governador e atual Deputado Federal

Eduardo  Azeredo,  também  membro  da  CPMI  da  Violência  contra  a  Mulher;  a

Senadora  Ana  Rita,  relatora  da  CPMI  da  Violência  contra  a  Mulher;  a  Deputada

Federal  Keiko  Ota,  Vice-Presidente  da  CPMI  da  Violência  contra  a  Mulher;  a

Deputada  Federal  Marina  Sant'Anna;  a  Desembargadora  Heloísa  Helena de Ruiz

Combat; a Promotora de Justiça Nívia Mônica da Silva; a Defensora Pública-Geral do

Estado  de  Minas  Gerais,  Andréa  Garzon  Tonet;  o  Secretário  Adjunto  de  Defesa

Social,  Denilson Feitoza  Pacheco,  que nos  brindou com uma bela  explanação;  a

Deputada  Luzia  Ferreira,  minha  colega  de  Parlamento  e  relatora  da  Comissão

Especial  da  Violência  contra  a  Mulher  desta  Casa Legislativa;  a  Deputada Maria

Tereza Lara, também desta Assembleia Legislativa; o Deputado Federal Padre João;

o Deputado Rogério Correia, meu colega de Parlamento, que esteve aqui mais cedo;

a  Subsecretária  de Direitos  Humanos da Sedese,  Carmen Rocha,  que compõe a

minha equipe; a Coordenadora Especial de Políticas para as Mulheres, Eliana Piola –
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essa Subsecretaria também é afeta à Sedese. Na pessoa da Presidente do Conselho

Estadual da Mulher, Sra. Jovita Levi Ginja, cumprimento todas as senhoras e todos os

senhores  presentes  nesta  audiência;  a  Coordenadora  do  Consórcio  Regional  da

Promoção  da  Cidadania  -  Mulheres  das  Gerais,  Márcia  de  Cássia  Gomes;  os

representantes das Polícias Militar e Civil; a representante da OAB, Dra. Marlene; a

imprensa; e a equipe técnica da CPMI do Congresso Nacional.

Inicialmente  gostaria  de  fazer  uma redundância  com  as  palavras  do  Secretário

Denilson e dizer que o Estado de Minas Gerais recebe e acolhe essa CPMI com toda

a presteza e com todas as condições de colaborar com o seu trabalho. Temos, por

meio do Governador Anastasia, a firme determinação de desempenhar as melhores e

as mais eficientes políticas públicas no enfrentamento da violência contra a mulher.

Temos  de  destacar  algumas  ações  sobre  as  quais  fez  indagações  a  relatora,

Senadora Ana Rita. Outras tantas, iremos enviar posteriormente para a Secretaria da

CPMI. Gostaria de dizer que Minas Gerais é um Estado pioneiro em políticas públicas

de  enfrentamento  da  violência  contra  a  mulher.  Serei  breve  para  que  a  nossa

coordenadora e gestora do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a

Mulher, Eliana Piola, possa discorrer também sobre algumas ações que o Estado de

Minas Gerais vem empreendendo.

Sra.  Presidente,  neste  momento  gostaria  de  destacar  que  temos,  sim,  grande

preocupação  com  o  enfrentamento  da  violência  contra  a  mulher.  Este  ano,  a

Secretaria de Desenvolvimento Social – Sedese -, por meio da firme determinação do

Governador Anastasia, conduzirá uma política de implantação do Centro Integrado de

Atendimento à Mulher,  envolvendo todos os órgãos inerentes a esse atendimento:

Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de

Defesa Social, por meio das suas corporações – Polícia Militar, Polícia Civil -, além de

todos os órgãos de direitos humanos ligados à Sedese.

Esse centro integrado será pioneiro. Ele já foi implantado em Minas Gerais, mas,

por questões logísticas, de espaço físico, não foi levado adiante. Neste ano, é nossa

intenção  instalá-lo,  colocando-o  em  pleno  funcionamento  para  que,  em  Belo

Horizonte, na Capital do Estado, seja realizado esse modelo de atendimento à mulher

vítima  de  violência.  Portanto,  temos  a  expectativa  de  que,  ainda  neste  ano,
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instalaremos em um prédio de sete andares todos esses órgãos, articulados entre si,

para  que  a  celeridade  dos  procedimentos  necessários  à  defesa  da  mulher  seja

respeitada e as ações realizadas da melhor maneira possível.

Destacarei ainda que Minas Gerais, por meio de algumas políticas, têm realizado

outras ações. Vou explaná-las de forma bem rápida, tendo em vista que várias outras

autoridades  farão  uso  da  palavra.  Houve  o  reaparelhamento  de  49  Delegacias

Especializadas  de  Atendimento  à  Mulher,  com  a  aquisição  de  equipamentos  de

informática, material de escritório, 37 motos e 21 veículos. Essas delegacias estão

em  mais  de  50  Municípios  mineiros.  Houve  ainda  o  reaparelhamento  do  Centro

Risoleta Neves de Atendimento, com a aquisição de equipamentos de informática,

móveis e veículos. Mais importante que tudo isso, na esteira do que o Dr. Denilson

explanou,  houve  a  capacitação  de  mais  de  1.350  profissionais  da  rede  de

atendimento à violência contra a mulher, inicialmente em regiões metropolitanas do

Estado.  São  gestores  públicos,  psicólogos,  assistentes  sociais,  advogados  e

serventuários  da Justiça.  Se me permite,  Dr.  Denilson,  complementando algumas

informações. Passamos a colaborar com a Secretaria de Defesa Social. Com essa

parceria,  houve a capacitação de 3.284 policiais  militares,  policiais  civis,  Guardas

Municipais, Bombeiros e Agentes Penitenciários dos Municípios mineiros, para que

possam realizar um atendimento adequado. Mais ainda, a capacitação da equipe do

Disque Direitos Humanos. Esse atendimento é composto por uma equipe qualificada

de coordenadores para o atendimento de denúncias de violência contra a mulher. As

cifras dessas ações destacadas são de mais de R$3.300.000,00.

Como bem disse o Dr. Denilson, houve a criação do Comitê Interinstitucional pelo

Enfrentamento  à  Violência  contra  a  Mulher.  Lá  temos  o  desafio  de  melhorar  a

qualidade dos dados de repressão à violência contra a mulher, levantados por todas

as instituições que atuam na prevenção e repressão. O governo de Minas, desde

2003, inovou com o choque de gestão. Houve uma evolução fantástica na condução

e na profissionalização da gestão pública. E o Governador Anastasia, em 2012, neste

novo mandato, implantou a Gestão para a Cidadania, que é a terceira fase do choque

de gestão. Os cidadãos mineiros serão os principais atores beneficiados nas políticas

públicas mineiras. Com isso, daremos uma melhor qualidade aos dados da violência
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contra  a mulher,  levantados  por  todas  as instituições que atuam na prevenção e

repressão;  promoveremos  o  levantamento de dados,  conforme disse  o  Secretário

Adjunto, Dr. Denilson; e definiremos o Triângulo como a segunda base territorial a ter

os dados levantados.

Gostaria ainda de destacar as instituições que comporão o Comitê Integrado, por

meio da transversalidade de que o governo do Estado tem dotado suas políticas. As

secretarias  de  Estado  estão  trabalhando  conjuntamente  em  cima  de  um  único

objetivo. Nesse sentido, teremos a composição do Comitê Integrado da 13ª e 14ª

Varas Especializadas  de Atendimento  à Mulher  Vítima de Violência.  Diante disso,

esperamos acabar com todas essas deficiências constatadas pela visita da comissão

hoje às varas. A Promotoria de Justiça da Mulher, a Defensoria Pública, por meio do

Núcleo Especializado de Defesa da Mulher – Nudem –, a Deam, o Centro Risoleta

Neves de Atendimento e a Polícia Militar comporão o nosso centro integrado.

Enfim, essas são algumas ações que o Estado vem desenvolvendo. Gostaria, neste

momento,  de  passar  à  Presidente  da  CPMI,  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  um

relatório breve e sucinto, que será complementado na próxima semana, prazo que foi

estipulado. Na sequência, passo a palavra à Coordenadora Eliana Piola, para que

discorra sobre outros assuntos. Muito obrigado.

A Sra. Coordenadora – Com a palavra, Eliana Piola, gestora do Pacto Nacional pelo

Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Palavras da Sra. Eliana Piola

Exma.  Presidente  da  CPMI,  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  dileta  amiga;  Exma.

Senadora e relatora dessa Comissão,  Ana Rita, ao cumprimentá-las, cumprimento

todos  os  membros  da  Mesa,  por  questão  de  tempo.  Senhoras  e  senhores,

complementando as palavras do Secretário de Desenvolvimento Social, compete a

nós, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, gerir o pacto

em Minas Gerais, assinado em 2008 pelo ex-Governador Aécio Neves. De lá para cá,

algumas ações têm sido implementadas, como bem relatou o nosso Secretário, mas

é  importante  enaltecer  o  sucesso  desse  pacto.  Já  temos  o  compromisso  do

Secretário e do Governador de repactuá-lo este ano, provavelmente em novembro,

com a presença da Ministra Eleonora Menicucci.  O sucesso se deve sobretudo à
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nossa capacidade de dialogar com os movimentos e de nos integrar com todos os

órgãos.

Quando chegamos à coordenadoria, deparamo-nos com uma rede de serviços que

já trabalhava e participamos dela. E essa é a nossa inspiração maior. O pacto nada

mais é que uma articulação absoluta.  Compete a ele implementar a Lei Maria da

Penha,  cujo  espírito  é  integrar  os  três  níveis  de  governo,  federal,  estadual  e

municipal, além da sociedade civil. E assim temos feito. Agradeço a oportunidade de

relatar no Senado ontem, junto a outras gestoras, as iniciativas pioneiras de Minas.

Isso não configura nenhum ato de sobrepor aos Municípios. Realmente, às vezes as

montanhas nos silenciam, mas nos inspiram muito a ousar. Não quero dizer com isso

que tudo esteja bem. Temos muito a fazer, até pela complexidade de um Estado com

essa dimensão,  seus 853 Municípios  com realidades diferentes do ponto de vista

socioeconômico e  cultural.  Isso é desafiador.  Ousei  dizer  que o que dá certo em

Minas dá certo no Brasil, obviamente guardadas as devidas proporções.

Quero  declinar  em  torno  do  que  nos  foi  solicitado.  Se  me  permitem,  relatora,

Presidente, membros da CPMI, comissão especial,  Deputado Dalmo, as respostas

serão enviadas oportunamente.  Não estamos de braços  cruzados.  Em termos de

iniciativas, o comitê é o caminho certo para enfrentarmos esse problema tão grave,

que requer diálogo, articulação. Não se faz enfrentamento à violência com efeitos

estanques. Temos de nos sentar para não sobrepor ações, para otimizar recursos.

Essa é a proposta maior  do comitê.  Obviamente, a Lei Maria da Penha não vem

apenas para propiciar uma discussão, mas para propor uma mudança cultural. Ela

requer  neste  momento  que  não  recuemos,  minha  cara  Deputada  Luzia  Ferreira.

Algumas medidas precisam ser tomadas. Já apresentei algumas ontem, que são de

fundamental importância.

A qualidade dos dados: nenhum Estado neste Brasil, nenhuma instituição - nem de

Minas Gerais - têm dados confiáveis em relação à violência doméstica, até pela forma

que se via e que será relatado. Muito bem colocou o nosso Secretário Adjunto de

Defesa  Social  quando  disse:  “Olha,  não  tem  um  campo inserido  no  Registro  de

Eventos de Defesa Social” - é o nosso Reds -, que equivale ao boletim de ocorrência

de outros Estados, um campo que especifica a violência doméstica. Essas narrativas



228
____________________________________________________________________________

nem  sempre  permitem  identificar  que  um  homicídio  é  também  uma  violência

doméstica. Na verdade, o enfrentamento da violência doméstica difere das demais

violências.

Portanto,  há  necessidade  premente  da  qualidade  dos  dados,  da  unificação,  do

cruzamento e de uma análise científica. Digo e repito: chegamos a um momento de

não  sermos  tão  românticas,  mas  sermos,  sobretudo,  muito  racionais.  A violência

contra a mulher tem de ser tratada como as demais violências, dentro do ponto de

vista analítico e científico.

Meus  caros  parlamentares,  gostaria  de  deixar  aqui  a  necessidade  de

institucionalização  dos  serviços  de  enfrentamento  à  violência,  como  o  Centro  de

Referência de Atendimento à Mulher, as delegacias especializadas e as casas-abrigo,

como forma de assegurar essa manutenção. As delegacias de Minas foram criadas,

mas não estão institucionalizadas, e isso é fundamental; dotar todos os Municípios

com população acima de 50 mil habitantes, obviamente dentro de uma programação,

de um planejamento sério de delegacias especializadas. Hoje temos 61 delegacias, e

nenhuma delas está dotada das melhores condições. Ainda neste ano equiparemos e

reaparelharemos mais 30 delegacias com equipamentos de informática e viaturas;

inserir  o Reds nesse campo de violência; reverter  -  isso fica a cargo mais para a

nossa CPMI - as penas pecuniárias da Lei nº 9.099, de 1995, quando a vítima for do

sexo feminino,  bem como as fianças da Lei  nº  11.340,  de  2006,  para  um fundo,

estadual  ou  nacional,  para  que  assim  tenhamos  recursos  também  para  o

enfrentamento  da  violência;  estimular  a  criação  de  organismos  da  mulher  nas

instâncias municipais - esse é um grande desafio de Minas porque temos apenas 12

organismos - mediante priorização de aporte de recursos do Tesouro aos Municípios

que aderirem ao pacto e à criação desses organismos; inserir nas grades curriculares

de todos os cursos superiores de humanas a formação em gênero; estabelecer como

critérios de implementação da rede de atendimento à mulher vítima de violência: a

situação demográfica, o IDH, a influência regional,  definindo, assim, três níveis de

bases territoriais para que os respectivos serviços sejam inseridos dentro da lógica do

SUS e do Suas; implantar a cadeia de custódia. Ampliar esse serviço para coleta e

identificação  de  material  biológico  das  vítimas  de  violência  sexual  -  já  estamos
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fazendo isso; implantar um monitoramento eletrônico de agressores e agredidas, para

cumprir medida protetiva prevista na alínea “a”, inciso III, do art. 22 da Lei Maria da

Penha,  que  trata  da  medida  de distanciamento  -  a  exemplo  do  que  já  existe  na

França, Espanha e Portugal; dotar todos os batalhões da PMMG e da Patrulha de

Violência Doméstica – PVD -, medida pioneiríssima no Brasil e que tem dado uma

resposta espetacular. Temos aqui uma habilidade absoluta de diálogo com a Polícia

Militar, e assim temos tido grandes êxitos; expandir os programas de atendimento ao

agressor dentro da concepção de medida protetiva.  É uma previsão,  aliás, da Lei

Maria da Penha: atender a vítima, mas também trazer o agressor sem prejuízo de

punir,  porque  a  violência  contra  a  mulher  é  crime,  mas  tratar  desse  agressor  é

também fundamental.

Prezada  Senadora,  mais  do  que  a  3ª  Vara  Especializada,  estão  lá  os  novos

Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, nos termos da Lei

Complementar nº 105, de 14/8/2008, aprovada por esta Casa Legislativa. O Tribunal

de Justiça de Minas Gerais é também um tribunal ousado, por isso não pode ficar a

reboque de outros tribunais deste país. Precisamos de juizados especializados. As

varas são medidas paliativas. Acredito que chegou o momento de Minas dar uma

resposta porque, senão, essa rede não funcionará a contento, pois a engrenagem

maior estará aquém de todos esses órgãos que compõem essa tão ousada rede.

Esta  é  a  nossa  contribuição.  Colocamo-nos  à  disposição  para  qualquer

questionamento. Muito obrigada.

A Sra. Coordenadora - Agradecemos a nossa Coordenadora Eliana Piola. Antes de

passar a palavra à Desembargadora Heloísa Helena de Ruiz Combat, representando

aqui  o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador  Cláudio Costa, que nos

recebeu pela manhã, registro - e quando registramos é para demonstrar a adesão e a

preocupação da sociedade com esse tema - a presença da Sra. Marta Elizabeth de

Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia; da Vereadora Maria Lúcia

Scarpelli, uma das autoras do requerimento da audiência pública, realizada em Belo

Horizonte, em que se tirou a ideia, a proposta de realização de uma CPI em Belo

Horizonte sobre a violência contra a mulher; da Sra. Fátima Medeiros, Presidente do

PDT  municipal  de  Nova  Lima;  da  Sra.  Rita  de  Cássia,  Secretária  Municipal  de
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Mulheres do PCdoB de Betim; da Sra. Carla Andréa, Presidente do PMDB Mulher de

Contagem; da Sra. Rita Del Bianco, do PTdoB; da Sra. Penha Leocádio, Secretária

do PT Mulher de Betim. Continuaremos registrando essas importantes presenças e

adesões.

Com a palavra, a nossa Desembargadora Heloísa Helena de Ruiz Combat,  que

disporá de até 20 minutos para sua exposição.

Palavras da Desembargadora Heloísa de Ruiz Combat

Boa tarde a  todos.  Cumprimento a Senadora  Ana Rita;  a Deputada Federal  Jô

Moraes;  o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  na pessoa dos quais  saúdo as demais

autoridades presentes.

Senhoras  e  senhores,  é  com  muita  honra  que  venho  representar  aqui  o

Desembargador  Cláudio  Costa,  Presidente  do  nosso  Tribunal  de  Justiça.  Fui

designada por S. Exa., há uma semana, para presidir, superintender a Coordenadoria

da Violência contra a Mulher no âmbito do Tribunal de Justiça. Portanto estou mais ou

menos na situação do Dr. Denílson Feitoza.

Estivemos em Brasília na quarta-feira, no Conselho Nacional de Justiça – CNJ -, na

6ª Jornada Lei Maria da Penha. Já estive visitando as duas varas da Lei Maria da

Penha em Belo Horizonte, a 13ª e a 14ª. Os dois Juízes, Dr. Relbert e Dr. Nilseu,

também  estiveram  em  Brasília.  Nessa  6ª  Jornada,  foram  tratados  assuntos

importantes.  Estamos  tendo  um  aprendizado  muito  grande  nessa  área  e  vamos

implementar rapidamente o que estamos aurindo com os dois. Tivemos a honra de

essa 6ª Jornada ser presidida pelo ilustre Presidente do Supremo Tribunal Federal,

Ministro Ayres Britto, que, além do mais, é um poeta de escol. E S. Exa. promoveu

todo o apoio para a consecução dos objetivos contra a violência em detrimento das

mulheres.

Como a Senadora Ana Rita informou, hoje de manhã, já no primeiro grande passo,

o Desembargador Cláudio Costa assinou uma determinação para a instalação, com

urgência,  da  3ª  Vara  Maria  da  Penha em Belo  Horizonte.  Essas  varas,  as  duas

existentes, têm em torno de 40 mil processos em andamento. Em dezembro do ano

passado, no Estado de Minas Gerais, tínhamos 58 mil processos aproximadamente

ativos nas 295 comarcas do Estado. Foram deferidas em torno de 46 mil medidas
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protetivas. Então no Judiciário é onde deságua o problema que ocorre na sociedade.

Somos a ponte, o fim da meada. Já começamos um planejamento a curto, médio e

longo prazos.  A curto  prazo,  o primeiro  será a instalação dessa vara.  Já poderia

responder, antecipando um pouco a pergunta feita pela CPMI, que, acredita-se, até

no final de julho, quando termina o mandato do Sr. Presidente, ela esteja instalada.

No mais tardar, ela será instalada até julho ou agosto, porque temos um problema

com os servidores,  que terão de ser deslocados.  Já estamos no limite da Lei  de

Responsabilidade Fiscal, e o Judiciário não tem verbas para nomear servidores, mas

essa vara será instalada nem que tenhamos de deslocar servidores de outros órgãos,

pelos menos temporariamente.

Outro passo importante que o Presidente autorizou que fosse feito de imediato é um

mutirão, nas varas Maria da Penha, de Juízes e servidores. Não adianta colocarmos

mais Juízes somente; cada vara tem apenas nove servidores, em turno único. Não

podemos pretender que eles consigam atender às demandas que lhe são impostas,

pois isso seria sobre-humano. Cada servidor teria que dar andamento a, no mínimo,

256 processos por dia. Isso é totalmente inviável.

Ainda  a  curto  prazo,  já  iniciamos,  e  estamos  em  fase final  de  elaboração,  um

questionário pelo qual vamos fazer um diagnóstico em todas as 295 comarcas sobre

a situação dos processos Maria da Penha, com um cadastro único e diferenciado,

nem que seja para fins do Tribunal – de qualquer forma, o CNJ também quer um

formulário próprio para controle dos processos da Lei Maria da Penha, o que também

será feito  de imediato. Com esse diagnóstico,  poderemos lutar  pela instalação de

mais juizados ou varas especializadas Maria da Penha no interior, onde isso ainda

não existe  – são as varas criminais  que atendem às demandas da Lei  Maria  da

Penha, mas elas também já estão sobrecarregadas. Acredito que, ao menos para o

próximo exercício, será possível a instalação de mais algumas varas específicas em

núcleos regionais maiores.

Ainda a curto prazo, vamos fazer contato com o Ministério Público, a Defensoria e

as Polícias Civil  e Militar, a fim de tratar da questão da elaboração de boletins de

ocorrência,  dos  laudos  de necrópsia  ou  de  lesão,  das  denúncias  oferecidas  pelo

Ministério  Público  e,  pior  ainda,  das  sentenças,  em  que  muitas  vezes  não  se



232
____________________________________________________________________________

menciona que o caso é oriundo da Lei Maria da Penha. Sobre o assunto, há pequisas

feitas, não no nosso Estado, mas em outros Estados. Então vamos enfatizar isso.

Nos registros, vê-se homicídio, lesão corporal ou tentativa de homicídio, mas há uma

falha  no  que diz  respeito  à  Lei  Maria  da Penha,  a  qual  vamos  tentar  corrigir  de

imediato, principalmente em relação às sentenças. Para tanto, de imediato, a Escola

Judicial  Edésio  Fernandes  vai  ministrar  cursos  de  capacitação  para  Juízes  e

servidores  –  não  adianta  haver  Juízes  capacitados  se  os  servidores,  de  quem

dependemos, não o forem.

A médio prazo, vamos instituir programas em escolas, igrejas e na comunidade em

geral,  a  fim  de  fomentar  a  conscientização  e  tentar  mudar  de  paradigma,  de

mentalidade, de cultura. Sem isso, na nossa sociedade de cultura machista, patriarcal

e  de violência  em geral,  poderemos ter  50  varas Maria  da  Penha,  mas elas  vão

continuar superlotadas. Então vamos trabalhar nesse sentido, o que acho que faz

parte do nosso papel. O Judiciário tem de se irmanar ao Executivo, ao Legislativo e à

sociedade  em  geral  para  tentar  provocar  essa  mudança  de  cultura,  de

comportamento  nas  pessoas.  Se  não  houver  uma mudança  nas  pessoas,  nunca

vamos alcançar nossos objetivos.

Também a médio prazo, vamos tentar realizar convênios com faculdades, entidades

de  classe  e  organismos  sociais  em  geral,  para  conseguir,  por  exemplo,  já  que

estamos  com  problemas  de  orçamento,  estagiários  em  psicologia,  sociologia,

assistência social,  pedagogia e, obviamente,  em direito,  para que nos ajudem em

pesquisas e nos trabalhos imediatos.

Também  tornar  efetiva  a  presença  de  equipe  multidisciplinar,  que  não  temos.

Contamos apenas, salvo engano, com uma psicóloga e duas assistentes sociais para

as varas de Belo Horizonte. Esse centro que seria multidisciplinar não existe. Teria de

haver  lá  uma delegacia  de  mulheres,  a  própria  Defensoria,  o  Ministério  Público,

assistentes sociais,  psicólogos. E até enfermeiras, às vezes, para aquele primeiro

momento, a primeira assistência. É obvio que depois haverá o encaminhamento para

centros de acolhimento etc. Porém, no primeiro momento, naquele instante em que a

mulher chega sofrendo, às vezes é necessário que ela receba aquele abraço, aquele

primeiro apoio.
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Mais ainda, vamos tentar acrescentar com cursos, palestras, fazer convênios com

faculdades para que professores participem, que haja palestras nos órgãos públicos,

assim como para o próprio Judiciário, para a comunidade, para a sociedade em geral,

para  realizar  também  um  trabalho  que  tem  de  ser  preventivo,  de  mudança,  de

alteração de comportamento.

Quanto às perguntas formuladas, algumas tenho como responder. Acredito que a 3ª

Vara Maria da penha deverá começar a funcionar, esperamos, até o final de junho, se

possível, ou no início do segundo semestre. Tenho certeza de que a nova direção do

Tribunal assumirá e continuará com esse compromisso. Quanto a varas no interior do

Estado, por enquanto não há condição. No orçamento do Tribunal para 2012 havia

previsão  de  apenas  uma vara  a  mais  aqui,  em  Belo  Horizonte.  Já  havia  muitos

pedidos de outras varas, mas o Desembargador Cláudio Costa ficou sensibilizado

com a situação das Varas Maria da Penha, assim como a questão da violência contra

a mulher, e nos brindou com a instalação dessa 3ª Vara aqui em Belo Horizonte o

mais  breve  possível.  Não  tenho  dados  atuais  de  quantos  agressores  foram

condenados.  Até  dezembro  de  2011,  no  Estado,  houve  mais  de  46  mil  medidas

protetivas.

Outra  questão  que  deve  haver  a  curto  e  médio  prazo  é  o  monitoramento  do

cumprimento de sentenças. Não adianta o Promotor denunciar, o Juiz dar a sentença,

enfim,  quem  vai  monitorar  esse  cumprimento  de  sentença?  Temos  de  criar

mecanismos para que haja efetivo monitoramento disso, com apoio das polícias, do

Executivo, do próprio Legislativo, da sociedade em geral, para podermos acompanhar

esse cumprimento de sentença. As Varas de Execução Penal também estão sempre

sobrecarregadas,  mas  vamos  ter  de  criar  ou  efetivar  mecanismos  para

acompanhamento.  Sem  isso  ficariam  inócuas  e  sem  sentido  todas  as  medidas

protetivas e as sentenças dos Juízes. Sabemos que existem muitas condenações,

que não há muito acordo, nem pode. O STF deixou claro que na audiência preliminar,

nos  casos  de  lesão,  de  lesão  corporal  e  morte,  não  pode  haver  retratação  das

mulheres. Isso porque, como devo informar também, o que é mais ou menos público

e notório, muitas mulheres, depois da representação, do processo em curso, querem

desistir. Elas brigam com o Juiz, brigam com o Promotor, brigam com quem quer que
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seja, ficam chorando, pedindo, implorando que não prenda seu marido, seu filho, seu

companheiro.  Isso é verdade.  Então,  há falta de atendimento,  de orientação.  Não

pode haver desistência mais, isso acabou. Feita a representação, o processo vai até

o fim, a mulher querendo ou não querendo.

Então,  tem  que  haver  uma conscientização das  mulheres  para  que  não  façam

denúncias, queixas ou representações levianas naquele primeiro momento de raiva,

de ódio. A mulher tem de denunciar, sim, mas denunciar e levar a denúncia até o fim,

senão será pior ainda, e o Judiciário e a sociedade estarão sendo ocupados à toa. Há

um gasto à toa de dinheiro, de tempo e de gente, porque muitas querem desistir

depois  do  processo  em  andamento.  Deve  ser  bem  divulgado  que  não  há

possibilidade de se retratar depois da denúncia feita pelo Ministério Público.

Se  essas  medidas  estão  sendo  concedidas  no  prazo  legal,  é  impossível  ainda

saber,  vamos tentar.  Sei que os dois Juízes de Belo Horizonte trabalham muito, e

acredito  que  os  do  interior  idem,  mas  é  impossível  dizer  se  elas  estão  sendo

concedidas. Acho que, na medida do possível, sim, e nos casos mais urgentes, mas,

se são cumpridas a tempo e  modo,  não tenho como informar,  pelo  menos neste

momento. Agradeço muito a atenção de todos. O Poder Judiciário de Minas Gerais

está  inteiramente  à disposição da CPMI para tudo que se fizer  necessário.  Muito

obrigada.

A Sra. Coordenadora - Obrigada, Desembargadora Heloísa, nossa parceira,  que

conta  com o  nosso aplauso ao assumir  este  desafio  neste  momento.  Registro  a

presença  de  Júnia  Roman  Carvalho;  Sarah  Durço  Vianna,  trabalhadora  da

Defensoria;  Maria Luzia Sidônio, Diretora de Gênero da Federação Quilombola de

Minas  Gerais;  Cláudia  Oliveira,  Secretária  de  Educação  do  Município  de  Itabira;

Andréia Roseno, da Marcha Mundial das Mulheres; 2º-Sgt. Claudernílio Moreira dos

Reis,  da Comissão de Direitos  Humanos;  Dra.  Rozário  Campos,  da Delegacia de

Mulheres de Contagem; Jeanete Gonçalves, Presidente do PR de Minas; Gracene

Ilário  de  Souza,  Presidente  do  PCdoB  de  Pedro  Leopoldo;  Sandra  Margareth

Silvestrini de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça.

Antes de passar a palavra à próxima depoente, a nossa relatora quer fazer um

comentário. Lembro que já recebemos 11 relatórios complementares ao depoimento
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aqui presente, fruto do trabalho preparatório realizado tanto pela Comissão presidida

pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva e relatada pela Deputada Luzia Ferreira, como por

iniciativas dos demais conselhos e associações do entorno, que serão anexados aos

depoimentos aqui presentes. Com a palavra, a Senadora Ana Rita.

A Senadora  Ana  Rita  -  Quero  informar  a  todos,  especialmente  à  Mesa  e  aos

convidados, que a assessoria da CPMI acabou de colher um depoimento de um caso

recente  no  Estado  de Minas.  Solicitamos  providências  com relação a  esse caso.

Quero aqui destacar que o depoimento é sobre a morte da Adenise Cristina Santos

Leão, uma jovem de apenas 19 anos, negra e pobre, que foi brutalmente assassinada

no Município  de Carmópolis  de  Minas,  em 3/4/2012.  Decorridos 24  dias  desde o

crime,  não há notícias  do andamento  das investigações para seu esclarecimento.

Caso  tenham  alguma  informação,  gostaríamos  que  isso  fosse  oferecido  agora.

Disseram  que  a  delegacia  da  cidade  não  tem  Delegado  titular.  Quem  atende  a

localidade, somente às sextas-feiras, é o Dr. Alexandre Avelar Franco da Rosa, que,

segundo funcionários da delegacia, não autorizou o repasse de informações sobre o

caso -  fizemos contato. Diante disso, a CPMI requer da Secretaria  de Segurança

Pública do Estado de Minas Gerais informações sobre o andamento da investigação,

com prioridade para o esclarecimento desse crime, bem como todo o empenho para a

punição dos responsáveis. Requer também que a família seja prontamente informada

sobre o andamento do caso, que passará a ser acompanhado de perto pela CPMI a

partir  deste  instante.  Se  o  nosso  Secretário  tiver  alguma informação,  Presidenta,

gostaria que nos repassasse agora.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, o Secretário Adjunto Denilson.

O Sr. Denilson Feitoza Pacheco - Temos, sim, informações sobre esse caso, que é

extremamente dramático, grave e deve ser enfrentado pelo governo de Minas Gerais.

A investigação já está bastante avançada e quase finalizada. Já há uma suspeita.

Algumas coisas não posso dizer,  senão prejudicaria a investigação. Agora entendi

porque a Polícia Civil do local não quis fornecer informações. Tenho um dado sobre o

qual não posso falar porque é segredo de justiça. Uma determinada coisa foi feita sob

segredo de justiça, e isso é essencial para o sucesso da investigação. Posso até

mostrar  em  particular.  No  entanto,  seria  bom  não  constar  nos  autos  porque
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prejudicaria  a  eficiência  da  investigação.  Enfim,  já  há  uma  determinada  suspeita

específica e concreta. O inquérito policial já está quase finalizado. Há uma notícia que

gostaria  de  reservar-me  de  dizê-la  em  termos  extra-autos,  mas  que  é  muito

importante, concreta e específica e que produz prova para determinar a autoria, a fim

de que a pessoa que perpetrou esse crime seja devidamente punida. Então, a notícia

que tenho de... Sei que a família gostaria de informações detalhadas sobre isso, mas

é importante que compreenda que,  se dermos agora exatamente  o que está  sob

segredo  de  justiça,  isso  atrapalharia  o  sucesso  da  investigação.  Já  está  quase

finalizado o inquérito policial.

A Senadora Ana Rita -  Dr.  Denilson,  agradecemos as informações. De qualquer

maneira, é importante a família ter a garantia e a certeza de que o caso está sendo

apurado e investigado. Pelo depoimento que recebemos aqui, a família está insegura

quanto  a  isso.  Penso  que,  de  alguma maneira,  a  família  precisa  ser  informada.

Mesmo que algumas informações não sejam possíveis  em função do segredo de

justiça - aliás compreendemos isso, pois é necessário -, a família precisa saber que o

caso não está esquecido nem abandonado e está sendo investigado. Pelo menos a

família  precisa  saber  em  que  pé  está  o  andamento  do  processo.  Então  essas

informações seriam importantes. Fazemos esse pedido.

O Sr.  Denilson Feitoza  Pacheco –  Sim.  Só para  informar  à  família,  o  inquérito

policial está quase finalizado. Há essa suspeita. Pedirei até para aproximar-me um

instante só para mostrar a V. Exa. do que se trata.

A Sra. Coordenadora - Neste momento, o Secretário de Defesa Social apresenta o

desenvolvimento  da investigação.  Por  não poder  ser  tornado público,  o que pode

dificultar  o bom termo da investigação,  foi  apresentado à relatora o fato concreto.

Retornamos a palavra à Dra. Nívia Mônica Silva, Procuradora de Justiça do Centro de

Apoio às Promotorias de Justiça, representando o Sr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral do Ministério Público, que disporá de até 20 minutos.

Palavras da Promotora de Justiça Nívia Mônica Silva

Obrigada, Deputada Federal Jô Moraes, Presidenta da CPMI da Violência contra a

Mulher. Boa tarde, Senadora Ana Rita, relatora dessa mesma CPMI; Deputada Keiko

Ota,  Vice-Presidente;  Marina  Sant'Anna;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Eduardo



237
____________________________________________________________________________

Azeredo, membro também da CPMI; Exma. Sra. Desembargadora Heloísa Helena de

Ruiz Combat, representando o Presidente do Tribunal de Justiça, a quem temos a

satisfação de dar as boas-vindas e saber que podemos contar agora, mais do que

nunca, com uma dedicação voltada exclusivamente para essa questão no âmbito do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que isso contribuirá

bastante,  aliás  para  o  trabalho  dos  próprios  Juízes  que  atuam  na  área.  Essa

proximidade com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ - que a senhora já adiantou

também nos inspira bons frutos. Cumprimento o Exmo. Sr. Cássio Soares, Secretário

de  Desenvolvimento  Social;  meu  colega  Denilson  Feitoza  Pacheco,  Secretário

Adjunto de Defesa Social, a quem felicito pela função do cargo e parabenizo; a Sra.

Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora Pública-Geral  do Estado,  pessoa a quem

admiro  sobremaneira;  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  da  Comissão

Especial  da Violência contra  a Mulher;  a  Deputada Luzia  Ferreira,  relatora dessa

mesma Comissão no Estado de Minas;  Maria  Tereza  Lara,  Deputada Estadual  e

também  membro  da  Comissão  da  Violência  contra  a  Mulher  nesta  Casa.  Essa

Comissão tem um papel importantíssimo a ser desempenhado no âmbito no nosso

Estado. Acredito que, por meio dela, possamos dar continuidade ao trabalho que a

CPMI  começou  a  desenvolver,  desde  o  mês  de  fevereiro,  em  âmbito  nacional,

procurando reproduzir o que é feito em nível nacional e tentando vencer essa história

em  Minas Gerais.  Parabenizo  os  seus integrantes  pela  iniciativa.  Conforme já  foi

falado  desta  tribuna,  gostaríamos  de  contar  com  a  parceria  dessa  Comissão  na

atividade  fiscalizatória,  própria  do  Legislativo,  na  execução  orçamentária,  na

execução das políticas públicas específicas para as mulheres. Isso vai contribuir para

o fortalecimento e a ampliação da rede de serviços específicos para as mulheres em

situação de risco. Por fim, quero agradecer à querida Márcia de Cássia Mendes, que

tão carinhosamente atua na rede; bem como a inúmeras outras pessoas, mulheres e

alguns  homens  que  vejo  na  plateia  e  nas  reuniões  da  rede,  reuniões  de

enfrentamento à violência doméstica. Saúdo os senhores e senhoras integrantes da

rede, na pessoa da Márcia de Cássia. Como não poderia deixar de ser, cumprimento

a  Eliana  Piola,  em  quem  vejo  um  empenho  muito  grande  na  especificação  de

intervenções que a Secretaria de Defesa Social adota, fazendo com que as políticas
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civis sejam intersetoriais. Essa intersetorialidade, como bem dito pelo Dr. Denílson, é

um  grande  avanço  e  um  aprendizado  para  nós,  trabalhadores  do  direito.  Ele  é

também um aprendizado diário. Aprendemos que a caneta sozinha não muda a vida

de uma mulher, mas um Defensor, um Delegado, um Juiz, um sistema de Justiça,

atuando integradamente ao sistema de segurança pública, com o respaldo do serviço

de assistência social, de saúde, de toda uma rede de atendimento, pode mudar um

país inteiro, uma coletividade inteira de mulheres.

Estou sentada em frente a pessoas muito capacitadas em nível nacional, inclusive.

Como bem disse, essa CPMI vem em excelente hora, quando o Estado de Minas

Gerais busca reunir esforços para a construção de um trabalho mais efetivo, o que já

vem sendo feito desde que comecei a acompanhar a mobilização. Agora há um novo

fôlego,  um novo alento.  Há um grande número de pessoas e autoridades que se

reúnem  para  debater  e  prestar  esclarecimentos  acerca  de  ações,  equívocos  e

omissões perante essa CPMI.

Represento aqui o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alceu Marques Torres, que não

pôde estar presente, porque está fora de Belo Horizonte. Trago, de sua parte, os

cumprimentos  aos  integrantes  da  CPMI.  Enfim,  gostaria  de  dar  somente  um

esclarecimento. Senti-me lisonjeada por ter sido nomeada Procuradora de Justiça,

mas  ainda  integro  os  quadros  da  primeira  instância.  Sou  Promotora  de  Justiça,

integrante  do  Ministério  Público,  e  atuo  como  Coordenadora  Estadual  das

Promotorias de Direitos Humanos, órgão ao qual estão ligadas as Promotorias que

têm atuação na área de violência doméstica em Minas Gerais.

Na verdade,  se fizermos uma retrospectiva de como essa questão é tratada no

Ministério  Público,  começamos  sob  o  ponto  de  vista  de  um  grande  avanço.

Diferentemente do que aconteceu em muitos outros Ministérios Públicos Estaduais, a

Promotoria Especializada da Capital, que visava em curto espaço de tempo integrar

os juizados especializados, foi criada vinculada à Promotoria de Direitos Humanos.

Por  quê?  Porque  combater  a  violência  doméstica  nada  mais  é  que  defender  os

direitos humanos das mulheres. Então essa compreensão significou um avanço para

nós à época, ainda em 20/9/2006, poucos meses depois da promulgação da lei.

Mas algumas questões de 2006 até hoje, infelizmente, nos impediram de avançar
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na vanguarda do sentido em que todos os outros ministérios públicos talvez tenham

avançado, muito embora não estejamos também deixando a desejar.  Pelo avanço

inicial, talvez pudéssemos estar tratando o combate à violência doméstica contra a

mulher  em  termos  sistêmicos,  em  microssistemas.  Mas  não  vimos  ainda  isso

acontecer no ambiente jurídico de Minas Gerais. Acredito eu que esse seja o maior

desejo que nos move a nós, do Ministério Público.

Estamos trabalhando para conseguir especializar outras Promotorias nas entrâncias

especiais,  o que não acontece. Precisamos de um trabalho conjunto com o Poder

Judiciário  porque a  nossa atuação se  vê  atrelada  às  varas.  Se há um  Promotor

atuando exclusivamente e vários Juízes, isso dificulta, por exemplo, a realização das

audiências.

Mas, como disse,  vejo ótimas inspirações para que esse trabalho conjunto seja

realizado e penso que a CPMI pode contribuir muito tanto para a magistratura quanto

para  o  Ministério  Público  conseguirem  a  especialização  dessas  promotorias,  por

exemplo, começar por todas as Promotorias de Entrância Especial. Essa é uma das

sugestões na conclusão do relatório que trouxemos para apresentar a V. Exa. hoje.

Acredito eu que ter uma promotoria com exclusividade nas comarcas de maior porte

para tratar o problema significará um avanço, porque o que acontece é a dificuldade

de os Promotores atuarem no campo extraprocessual.  O número  de processos é

muito elevado e, como os processos relativos à Lei Maria da Penha são divididos, em

alguns casos, entre os Promotores, assim como são divididos entre os Juízes, não há

a dedicação específica desejável no âmbito extrajudicial. No meu, no nosso ponto de

vista, como aliás já foi debatido entre os próprios Promotores, essa seria uma das

demandas  mais  urgentes.  E  futuramente,  com  a  criação  da  regionalização  dos

Juizados  Especiais,  essas  promotorias  já  criadas  integrariam  com  muito  mais

facilidade os Juizados.

Com  mais  detalhes,  tomamos  o  cuidado  de  explicar  a  situação  de  todas  as

comarcas. Em algumas delas já há essa centralização, mas entendemos que, para

tratar  a  Lei  Maria  da  Penha  como  microssistema,  precisamos  de  equipe,  de

profissionais  que  atuem  em  conjunto  com  os  Promotores,  de  Promotores  que

disponham efetivamente de tempo e capacitação específica para isso em relação a
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essas questões, também muito relevantes. E, nesse intuito de continuar avançando, o

Ministério Público firmou um protocolo de cooperação no ano passado, juntamente

com  o  Ministério  da  Justiça,  a  Secretaria  de  Política  para  Mulheres  -  SPM  -,  o

Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais no âmbito da Central

Nacional de Informações Processuais - CNIP.

Acredito que seria muito relevante se a CPMI conhecesse o teor desse protocolo e

estimulasse o cumprimento das ações no âmbito de cada um desses convenentes ou

das  entidades  que  celebraram  esse  protocolo,  porque  todas  as  questões  que

tratamos,  como  qualificação,  melhor  tratamento  da  Lei  Maria  da  Penha  e

aperfeiçoamento  no  âmbito  nacional  estão  previstas  nele.  É  um  documento  que

também anexamos ao relatório que será entregue. Acredito que seja um material rico

para a CPI, se é que já não o tem.

Em relação aos questionamentos e inquéritos que nos foram encaminhados, temos

dados em mãos desde janeiro de 2011 a março de 2012, pois ainda não finalizaram o

mapa deste mês. Como o relatório apresentado é dividido mensalmente, somando

teríamos  34.802  inquéritos  policiais  encaminhados  e  recebidos  pela  Promotoria

Especializada  da  Capital  nesse  período;  18.616  medidas  protetivas,  também

autuadas e recebidas na Promotoria de Justiça Especializada; e 5.049 processos.

Desse contingente, 44% das denúncias oferecidas disseram respeito ao art. 147 do

Código Penal referente ao crime de ameaça; 28% ao artigo de lesão corporal; e 24%

a contravenção e vias de fato. Esse foi o percentual de denúncias apresentadas no

período  referido,  ou  seja,  janeiro  do  ano  passado  a  março  deste  ano.  Algumas

planilhas organizadas detalham esses dados e também constarão no relatório que

será entregue à Presidência da comissão nesta data.

Como foi apresentado em outra reunião dessa comissão estadual nesta Casa, pela

pesquisa da Profª. Marlise Matos, realizada sob patrocínio ou para subsidiar ações do

Ministério da Justiça, cerca de 90% dos recursos eventualmente contra decisões que

contrariam em tese o direito das mulheres são formulados pelo Ministério Público.

Essa carga processual que também foi relatada, essas questões e a necessidade de

aperfeiçoar  o  atendimento a  vítima e o  tratamento  dessas  questões  nos levam à

conclusão  de  que  a  Promotoria  de  Justiça  de  Belo  Horizonte  especializada  no
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combate  à  violência  doméstica  necessita  de  uma  atenção  especial  no  que  diz

respeito à estruturação e ao número de membros que atuam naquela Promotoria.

Entendemos também que um projeto para o futuro, que aliás é muito bem-vindo e

está  sendo  examinado  pelo  Procurador-Geral,  é  a  criação  de  coordenadorias

regionais para que haja capilaridade e apoio à atuação do Promotor de Justiça no

interior, nas macrorregiões, ou seja, nas cidades-polo das macrorregiões do Estado

de Minas Gerais.

Nesse sentido, a meta para o próximo Plano Geral de Atuação do Ministério Público

2012-2014 é justamente atuar para fortalecer, no mesmo sentido do plano nacional, e

ampliar a rede de atendimento especializado em violência doméstica no Estado de

Minas Gerais. Inicialmente atuará sobretudo em Belo Horizonte e nas cidades-polo

das  macrorregiões,  para  depois  chegarmos  aos Municípios  até 50  mil  habitantes,

verificando e estabelecendo inicialmente um diagnóstico que será elaborado com o

auxílio  do  Promotor  que  atua  nessa  área  nas  mais  diversas  comarcas,  e,

posteriormente, análise desses dados.

A nossa ideia é que haja, concomitantemente, o monitoramento da execução da

política,  do repasse dos recursos eventualmente destinados por  essa política,  por

outros níveis, por outras entidades, por outras unidades federativas. A ideia é que o

Promotor  de  Justiça  possa  se  apropriar  dessa  questão  no  interior  e  fiscalizar,

contribuindo para que essa rede se torne efetiva e integrada.

Se quisermos combater efetivamente a violência doméstica, a palavra-chave é a

promoção da autonomia da mulher, social, econômica, financeira, enfim, em todos os

níveis.  Não  se  faz  essa  promoção  se  não  houver  integração  entre  as  políticas

públicas,  se  as  políticas  públicas  não  forem  eficientes  nem  se  não  houver  um

empenho de cada órgão em aperfeiçoar  a  visão sobre  essas  políticas  e sobre  o

sistema que a Lei nº 11.340 nos quis apresentar quando de sua promulgação.

Quem sabe se, caminhando nesse sentido, podemos parar de perguntar por que

essa mulher apanha mas não deixa o agressor, por que ela não o abandona e parte,

e reformulemos a questão, perguntando por que ela fica. É empoderando a mulher

que contribuiremos para que o vínculo e o ciclo da violência sejam interrompidos.

Acreditamos  no  fortalecimento  do  trabalho  em  rede  e  da  oferta  de  serviços
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especializados, em que incluo o sistema de justiça e o sistema de defesa social, além

das  outras  políticas.  Só  assim  conseguiremos  atuar  efetivamente  nesse  sentido.

Obrigada.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Registramos a presença do Sr. Alexandre Torres,

Presidente da  Federação das Associações de Moradores de Minas Gerais;  e  das

Sras. Ana Lúcia da Silva, Coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas de

Promoção da Igualdade Racial do Município de Nova Lima; Marilda Silva, Diretora do

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais; Iris Moreira, do PV Mulher;

Dehonara, da Marcha Mundial de Mulheres; e Sílvia Helena, Vereadora do PPS e

uma  das  coautoras  do  requerimento  que  originou  a  audiência  pública  em  Belo

Horizonte. Com a palavra, o Deputado Federal Eduardo Azeredo.

Palavras do Deputado Federal Eduardo Azeredo

Obrigado. Saúdo a todos e a Mesa já nominada, na pessoa do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, a quem agradecemos por toda a estrutura da Assembleia Legislativa, o

que viabilizou a realização desta audiência em Belo Horizonte. Saúdo a Deputada

Federal Jô Moraes e alguns visitantes, em especial a Senadora Ana Rita, relatora da

Comissão, e a Deputada Federal Keiko Ota.

Vimos nessa rápida apresentação de todos que já puderam falar que a situação de

Minas, felizmente, está um pouco melhor, mas isso não deve ser suficiente. Quando,

como membro da Comissão, solicitei que fizéssemos audiência em Belo Horizonte –

e, como foi relatado, esta é a segunda audiência fora de Brasília -, foi exatamente

para que pudéssemos ver essa situação específica do Estado.

O primeiro ponto positivo é a multiplicação da iniciativa dos parlamentares. Já a

tivemos na Assembleia e na Câmara dos Vereadores, e essa multiplicação é muito

importante para essa ação em todo o País. Outro ponto é a presença masculina. Aqui

tem bem mais homens que na CPI, em que os únicos homens somos eu e o Dr.

Rosinha. Lá são 18 mulheres e apenas nós 2 homens. É bom, porque isso não é um

assunto das mulheres, mas um assunto de cidadania e de um país civilizado.

Ao falar que a situação de Minas é um pouco melhor, vemos questões positivas

como a instalação do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o fato de

as Polícias Militar e Civil já estarem muito mais automatizadas e informatizadas em
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relação a  todo o  Brasil.  Isso  é  muito  importante,  não é  um detalhe,  é  um  ponto

importante desse avanço.

E esse fato de Minas Gerais estar em 19º lugar no número de homicídios. O que

significa 19º lugar em 27 Estados? Significa que há 18 piores, mas que há também 8

melhores. Então, vamos lutar para ficarmos no 1º lugar entre os melhores. Para isso

deixo  apenas  uma pergunta  para  o  Dr.  Denilson,  fazendo a  ressalva  de  que ele

assumiu a pasta apenas há dois dias. Mas, a pergunta é: como são os programas de

integração  de  ações  federais  e  estaduais?  Quais  são  e  como estão  funcionando

esses programas. Essa é a pergunta que deixo para o Dr. Denilson e também para o

nosso Secretário Cássio Soares. Obrigado a todos.

A Sra. Coordenadora - Com a palavra, a Deputada Keiko Ota.

Palavras da Deputada Federal Keiko Ota

Gostaria  de  saudar  a  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  Presidente  desta  CPMI;  a

Senadora Ana Rita, relatora desta CPMI; os Deputados, as senhoras e os senhores

presentes; os integrantes da Mesa e os demais participantes desta audiência pública,

e de oferecer a todos e a todas o meu cordial boa tarde e gratidão. A nossa principal

função aqui  é  ouvir  e  inquirir  as  autoridades públicas a  respeito  da situação das

mulheres vítimas de violência, para saber quais são as ações governamentais que

visem não apenas ao combate, mas também à prevenção desse tipo de violência.

Presidente, gostaria de fazer duas perguntas, a primeira ao Secretário de Defesa

Social. Existe algum meio de denúncia de mau atendimento e até por negligência dos

equipamentos públicos, delegacias, Polícia Militar, etc., na aplicação da Lei Maria da

Penha? A segunda pergunta  ao  Secretário  de Segurança:  Existe treinamento dos

policiais  militares  e  civis  para  o  atendimento  à  violência  doméstica?  E  quanto  à

aplicação dessa lei,  há treinamento? Como ela ocorre no dia a dia dos policiais?

Obrigada.

A Sra.  Coordenadora  –  Obrigada,  Deputada  Keiko.  Passo  a  palavra  à  nossa

convidada  Andréa  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado  de  Minas

Gerais, para dispor de seu tempo partilhado com a nossa Defensora Laurelle.

Palavras da Defensora Pública-Geral Andréa Garzon Tonet

Cumprimento a Deputada Federal, amiga, Presidente da CPMI; a Deputada Federal
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Marina Sant'Anna; o Deputado Federal Eduardo Azeredo; a Deputada Federal Keiko

Ota; a Senadora Ana Rita, relatora da CPMI; a Deputada Luzia Ferreira, relatora da

Comissão;  o Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  Presidente da Comissão Especial  da

Violência contra a Mulher; a Deputada Maria Tereza Lara, membro da Comissão; a

Desembargadora  Heloísa  Combat,  que  representou  o  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça,  Desembargador  Cláudio  Costa,  a  quem  faço  questão  de  cumprimentar,

apesar  de  já  ter  se  retirado;  a  dileta  amiga  Nívia  Mônica  Silva,  Procuradora  de

Justiça, representando o Dr. Alceu Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais;  a  Sra.  Márcia  de  Cássia  Gomes,  Coordenadora  do

Consórcio Regional da Promoção da Cidadania - Mulheres das Gerais; o Sr. Denilson

Feitoza Pacheco, Secretário Adjunto de Defesa Social, dileto amigo, e - ouso dizer - é

um dos homens que tem a alma mais feminina com quem já tive oportunidade de

conviver. Seja bem-vindo. Caso o amigo não dissesse que está nesta pasta há dois

dias, certamente ninguém haveria de notar nada, porque sua inteligência brilhante o

resguarda de todos os perigos e riscos. Cumprimento também o amigo, Sr. Cássio

Soares, Secretário de Desenvolvimento Social; a nossa querida Eliana Piola, que já

caminha conosco, há longa data, na Casa da Mulher, e a colega e amiga, Defensora

Laurelle.

Serei breve, mesmo porque dividiremos o tempo. Por um lado, quero parabenizar e

elogiar a iniciativa da nossa Assembleia e a formação da CPMI da violência contra a

mulher, mas, por outro lado, sempre fico me questionando quando somos convidados

a debater a tortura, a violência contra a mulher e o sistema penitenciário falido. Meu

Deus,  em  pleno  século  XXI,  com  tantas  tecnologias,  com  tantos  avanços,  ainda

somos  convidados  a  discutir  questões  que  atormentavam,  ou  práticas  que  eram

comuns, na época medieval, na Santa Inquisição, como é o caso da violência contra

a  mulher,  considerando que  mais  de  100 mil  mulheres  foram  levadas  à  fogueira

naquele período.

Hoje, no século XXI, o Brasil possui uma legislação tão robusta, tão bem-elaborada

e que está no “ranking” das mais bem-formuladas do mundo - só 19 países possuem

uma  legislação  voltada  especificamente  para  a  mulher  -,  e  nós  ainda  estamos

questionando  por  que  as  mulheres  ainda  são  agredidas,  e  principalmente,  pelos
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homens. Como disse o amigo Denilson, em quase 80% dos casos elas são agredidas

pelos  companheiros,  namorados,  noivos  e  maridos.  Por  que  isso  acontece?  Em

muitos casos, elas são levadas à morte, assassinadas pelos companheiros. Claro que

isso ocorre na maioria dos casos, outras vezes elas são vítimas de violência por outro

tipo de agressor, mas repito: na grande maioria é pelo companheiro.

No caso de Minas Gerais, estamos felizes de não estarmos no primeiro lugar do

“ranking” de violência feminina, mas em outros tempos já o ocupamos. Recentemente

ocupamos as páginas policiais nacionais, porque volta e meia, lamentavelmente, o

homem mineiro aparece em crimes emblemáticos e polêmicos contra a mulher. Isso

ocorre  desde  a  época  em  que  eu  era  menina  e  aconteceu  agora  no  caso  da

Procuradora da União que foi assassinada brutalmente dentro da própria casa, já com

a medida protetiva deferida. Então, Nívia, acredito que a questão é para além das

leis.

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em 1987, já preocupada com a

violência contra a mulher,  especificamente contra a violência doméstica, instala-se

dentro da delegacia especializada para atender a mulher vítima de violência. Aqui,

quero render uma homenagem a nossa já falecida colega e amiga Umbelina Lopes,

que aliás escreveu uma obra chamada “Mulheres em pedaços”, baseada nos casos

que  atendia,  relatando  fatos  absolutamente  chocantes  de  mulheres  vítimas  de

violência.  A presença da  Defensoria  Pública  ali  tinha  o  objetivo  de  esclarecer  as

mulheres acerca da necessidade de formulação de um boletim de ocorrência e da

procura efetiva dos meios de amparo público para que se defendessem da violência

doméstica.

Posteriormente,  em  2/8/2005,  a  Defensoria  Pública  inaugurou  uma  defensoria

especializada para defender a mulher vítima de violência. Isso ocorreu antes mesmo

da  Lei  Maria  da  Penha,  a  Lei  nº  11.340,  que  é  de  2006.  Essa  Defensoria  ficou

conhecida em Minas Gerais como Nudem, que é o Núcleo de Defesa da Mulher

Vítima de Violência Doméstica.

Esse  núcleo  foi  premiado  em  2006  com  o  Prêmio  Innovare,  trazendo  para  a

Defensoria Pública o primeiro Prêmio Innovare do Brasil.  Hoje, outras Defensorias

foram premiadas,  mas  Minas  recebeu  o  primeiro  prêmio  em razão  da  defesa  da
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mulher vítima de violência. O modelo do Nudem foi replicado para outros Estados,

pois faz parte das regras da premiação que a prática vitoriosa replique.

Minas tem oito cidades com o Nudem instalado: Araguari, Belo Horizonte, Betim,

Contagem, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros e Varginha. No dia 2 de abril,  na

Comarca  de  Viçosa,  a  Defensoria  Pública  inaugurou  a  Casa  das  Mulheres,  em

parceria com a Prefeitura de Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa e a Escola de

Estudos  Superiores  de  Viçosa,  para  fazer  um  amparo  efetivo  à  mulher  vítima de

violência.

Estamos levantando os dados para responder  ao ofício formulado pela relatora.

Mas  podemos  dizer  que,  de  2011  até  março  de  2012,  foram  atendidas  pelos

Defensores Públicos 2.915 mulheres vítimas de violência doméstica. Assinamos um

acordo  de  cooperação  técnica  entre  a  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as

Mulheres da Presidência da República, o Ministério da Justiça, o CNJ, o Conselho

Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, o Colégio Permanente de Presidentes

de Tribunais de Justiça e o Conselho Nacional de Defensores-Gerais, para combater

a violência contra a mulher. Essa é uma iniciativa intersetorial firmada entre o nosso

conselho  e outras  instituições.  É a Defensoria buscando aparelhar-se e participar

ativamente dessa luta contra a violência doméstica.

Passarei a palavra à colega Laurelle, coordenadora do Nudem de Belo Horizonte,

para apresentar as propostas da Defensoria Pública visando ao melhor atendimento

da mulher vítima de violência doméstica. Obrigada.

A Sra.  Coordenadora  -  Registramos  a  presença  da  Leandra,  representante  do

PSDB  Mulher,  e  da  Anália  Maria  Ferreira,  Vice-Presidente  do  Cogemas.  Com  a

palavra, a Defensora Pública Laurelle Carvalho de Araújo.

Palavras da Defensora Pública Laurelle Carvalho de Araújo

Boa tarde. Não seguirei o protocolo de cumprimento dos membros da Mesa, pois já

foi  seguido  pela  Defensora  Pública-Geral.  Saúdo  os  representantes  da  Rede  de

Enfrentamento à Violência Doméstica.

Depois de muitos estudos realizados com colegas Defensores de Belo Horizonte e

do interior, desenvolvemos algumas propostas passíveis de ser aplicadas na prática.
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O Nudem de Belo Horizonte tem a previsão legal de contar com oito Defensores

Públicos, mas só conta com três. A nossa prioridade é o atendimento às mulheres,

feito  diretamente  pelos  Defensores  Públicos.  Não  temos  assessores;  por  isso  os

nossos números são menores que os de outras instituições, pois não temos esse

aparato  administrativo  -  no  entanto,  gostaríamos  de  tê-lo.  Portanto  pedimos  a

ampliação dos números de Defensores Públicos em Belo Horizonte e a criação de

novos Nudems no interior, o que se faz necessário. Temos uma equipe multidisciplinar

com  uma parte  psicossocial  ainda  pequena.  Trata-se  de  uma assistente  social  e

estagiários  de  psicologia  e  assistência  social.  Sendo assim,  é  necessário  ampliar

esse número de profissionais.

Quanto à criação do Nudem, a Prefeitura de Belo Horizonte firmou um termo de

cooperação com esse núcleo de Belo Horizonte, onde havia duas assistentes sociais

e  duas  psicólogas.  Gostaríamos  que voltasse a  haver  novamente  esse  termo de

cooperação até  a  Defensoria  Pública  fazer  concurso  para  a  área-meio  em  nossa

Prefeitura daqui. Da mesma forma, no interior não tem esse termo, por isso gostaria

de convidar os Prefeitos das cidades que têm o Nudem para firmarem esse acordo

com a Defensoria Pública. Estamos abertos para isso porque somos parceiros.

Já foi falado aqui sobre a ampliação da instalação das delegacias especializadas

onde há o Nudem. Itajubá e Montes Claros não possuem a Deam. Fui informada aqui

que havia Deam em Itajubá, mas que ela foi fechada. É importante a reinstauração

dessa delegacia lá. - aliás, os Defensores que atuam no interior pedem essa ajuda.

Em Viçosa também não existe Deam.

No que se refere ao atendimento na delegacia daqui de Belo Horizonte, existe uma

resolução  de  1996,  anterior  a  nossa  Lei  Maria  da  Penha,  feita  em  2006.  Então

gostaríamos de pedir a reformulação dessa resolução para que possam atender a

todas  as  mulheres,  de  acordo  com  o  art.  5º  da  Lei  Maria  da  Penha,  dentro  da

Delegacia de Mulheres.

Voltando ao tema da delegacia, ultimamente estão chegando as adolescentes de 16

anos para serem atendidas no Nudem. Elas estão sendo atendidas pela Delegacia de

Defesa da Infância e Juventude,  que é própria para elas, mas,  em alguns casos,

esses inquéritos não estão sendo remetidos para a 13ª e a 14ª Varas Criminais em



248
____________________________________________________________________________

Belo Horizonte, mas sim para o Juizado Especial Criminal. Na verdade, há que aplicar

para essa adolescente o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Lei Maria

da Penha,  mas, em muitos  casos, isso não está  ocorrendo.  Como nem todos os

casos chegam à Defensoria, estamos solicitando que isso ocorra. Sei que o Ministério

Público, lá no Juizado, está pedindo a remessa para as varas especializadas, isso

demora meses. Tenho essa informação dos Defensores que atuam lá e já questionei

sobre o que está acontecendo; porém, a remessa desses autos, que vão para o local

equivocado, acaba atrasando a solução para essas adolescentes, também vítimas de

violência doméstica.

Uma outra  proposta nossa é sobre  a atermação do Juizado Especial  Civil,  que

conhecemos. O que seria atermação? São pedidos iniciais feitos pela própria pessoa,

sem  advogado  e  sem  Defensor  Público,  que  vão  direto  ao  Judiciário.  O  nosso

Tribunal de Justiça já se utiliza disso aqui, onde estagiários treinados pelo Judiciário,

sob coordenação de um bacharel de direito, captam esses pedidos iniciais e depois

os encaminham para os Juízes. Sabemos que, em Belo Horizonte, muitas medidas

protetivas são indeferidas por falta de provas.

Creio que a capacitação dos estagiários poderá suprir a questão da falta de prova e

poderá ser importante para fazer uma atermação, para receber esse pedido inicial

das medidas protetivas. Desejamos que se amplie o número de medidas protetivas

de Belo Horizonte, do Estado e do Brasil.

Outro dificultador, que já foi citado aqui, na aplicação da Lei Maria da Penha é a

ausência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica. Não se trata apenas de

nomenclatura. Hoje, numa reunião no Tribunal de Justiça, os Juízes informaram que

só há nove servidores trabalhando em cada vara. Em todos os juizados de Minas

Gerais, o número de servidores é maior que o das varas. São dois Juízes com nove

servidores. Não dão conta, pois o número de processos é grande e a quantidade de

servidores é pequena. É necessário ampliar.

Hoje, mais cedo, dizia que a alteração da lei complementar, passando para juizado,

resolverá a questão do número de servidores, pois lá há um número maior.  Essa

alteração é importante e viável, em virtude de haver previsão desses juizados. Em

razão da ausência de juizados, as ações penais, os inquéritos, as medidas protetivas
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estão na 13ª e 14ª Varas Criminais, em Belo Horizonte, mas ações de natureza de

família, como divórcio, guarda, alimentos, etc., estão numa das 12 Varas de Família

da Capital. O Juiz recebe a petição e marca uma audiência, chamada de conciliação,

prevista no Código de Processo Civil. Na maioria das vezes, não há a conciliação.

Tive ontem o relato de uma mulher que queria o divórcio e se reconciliou com seu

agressor. Ele a intimidou na audiência simplesmente com o olhar. Não falou nada. O

olhar  dele foi  suficiente  para  ela  voltar  atrás  e desistir  do  divórcio.  Desse modo,

transitou em julgado.

Solicito à Câmara a inaplicabilidade do art. 331 do Código de Processo Civil,  no

caso  de  violência  doméstica,  porque  não  há  paridade  de  armas  na  hora  desse

acordo. A mulher está em situação de inferioridade. Se está nessa situação, não é

possível haver um acordo. Em todos eles, se há, é viciado.

Outro ponto diz respeito à criação e à implantação da casa de acolhimento. A Marta

deverá falar logo após sobre isso. A implantação da Casa Abrigo no interior é uma

solicitação dos Defensores do interior. Aqui, em Belo Horizonte, há o Bolsa Moradia

para as pessoas que estão em situação de risco, mas a mulher vítima de violência,

que  está  correndo  risco  de  vida,  não  está  incluída.  Temos  aqui  o  decreto  da

Prefeitura. Isso poderia ser implantado em nível nacional. Se há o Bolsa Família, por

que não poderíamos fazer essa bolsa para as mulheres vítimas de violência? Muito

obrigada.

A Sra. Coordenadora - Muito obrigada, Dra. Laurelle, que, sem dúvida alguma, deu

uma grande contribuição para essa questão. Quero apenas explicar que, na página

do Senado, há o espaço para o cidadão denunciar ou contribuir. A continuação dos

trabalhos  da  CPMI  contará  também  com  a  absorção  de  mais  relatórios  e

contribuições. Já recebemos, até agora, 12 relatórios complementares de entidades e

instituições públicas. Com certeza, o trabalho continuará. Com a palavra, o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão Especial de Combate à Violência contra

a Mulher da Assembleia Legislativa, que dividirá o seu tempo com a Deputada Luzia

Ferreira, relatora.

Palavras do Sr. Presidente

Muito obrigado, Sra. Presidenta Jô Moraes, a quem saúdo e parabenizo por este
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encontro. Quero saudar e dar boas-vindas à eminente relatora Ana Rita, do Estado do

Espírito Santo, ao eminente Secretário Cássio Soares e, na sua pessoa, a toda a

Mesa. Faço uma saudação muito especial à nossa relatora, Deputada Luzia Ferreira,

e à Deputada Maria Tereza Lara, que fazem parte da nossa comissão especial;  à

Deputada Rosângela Reis e ao Deputado Ivair Nogueira. Cumprimento ainda o seleto

público presente, desculpando-me de não citar nomes, em decorrência do adiantado

da hora.

Senhora relatora, é um prazer imenso tê-la em nossa Casa. Estou certo de que V.

Exa., desde o primeiro momento, quando abriu os nossos trabalhos, pôde perceber,

nas palavras dos Secretários, dos expositores e de toda a Mesa, a seriedade com

que estamos tratando esse relevante tema. Esta Assembleia, por sensibilidade do

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, é a única do Brasil a ter uma comissão especial

que trabalha como coadjuvante desse trabalho extraordinário que a CPMI tem feito

sob  a  honrosa  Presidência  da  querida  Deputada  mineira  Jô  Moraes  e  com  a

participação do Deputado Eduardo Azeredo, autor do requerimento que suscitou esta

reunião.

Quero destacar,  caríssima relatora,  amigos e amigas,  uma importante audiência

pública  que  realizamos  no  dia  17  e  aproveito  para  agradecer-lhe  novamente  por

retornar a esta Casa, a convite que fizemos naquela tarde. Nossa comissão especial

nasceu em decorrência de pedido de nossa autoria, uma vez que entendo necessário

que  a  Assembleia  Legislativa  também  busque  a  contextualização  das  políticas

públicas, e este é um espaço importante para apresentarmos o nosso trabalho e,

particularmente, as nossas aspirações. O diagnóstico que estamos fazendo já está

avançado, senhora relatora, e, na audiência pública do dia 17, conseguimos muitos

documentos  e  tomamos  depoimentos  importantes,  que  mostram  que  estamos

tratando esse assunto com absoluta seriedade. Mas, para dizer isso a V. Exa., vamos

dividir o nosso tempo com a nossa querida relatora. A atuação da nossa Comissão,

em consonância com o seu papel e o papel desta Assembleia, não se restringe a esta

Casa.  Como  está  fazendo  a  CPMI,  também  vamos  percorrer  várias  cidades  do

Estado de Minas Gerais para apresentar o nosso parecer, com o qual esperamos dar

a  nossa  contribuição  de  maneira  séria,  eficaz,  respeitosa  e  também  proativa,
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retratando os anseios dos mineiros. Tenham a certeza, caríssima relatora e querida

Jô, que a nossa Comissão se incumbiu de fazer um diagnóstico da situação e o fará,

e já em nossa primeira reunião pudemos sentir a preocupação e a seriedade com que

esse  tema  tem  de  ser  tratado.  Assim,  quero  renovar  minha  esperança  e  meu

otimismo quanto ao papel importante que teremos daqui para a frente. Apresentando

o seu parecer,  essa Comissão haverá  de  buscar  a  contextualização de todos  os

dados e assim, com riqueza de informações, refletir o importante papel das mulheres

mineiras. Esse é o nosso papel. Repito que fico muito honrado, querida Jô, por tê-la

novamente na sua Casa dirigindo os trabalhos dessa comissão, certo de sua luta,

idealismo e, principalmente, seu espírito extraordinário de estar sempre na busca da

verdade dos fatos.

Vou dividir  o  meu tempo com a relatora,  e não poderia  ser  diferente.  Portanto,

passo a palavra a essa mulher guerreira que, também quando na Câmara Municipal,

apresentou várias sugestões de audiências públicas.

De lá para cá, da Câmara para a Assembleia Legislativa, a Deputada Luzia Ferreira

tem se demonstrado também profunda conhecedora do tema, razão pela qual, na

constituição da nossa Comissão, não tive dúvidas em convidá-la para ser a relatora,

como também contar com a participação efetiva da querida Deputada Maria Tereza

Lara, que aqui está conosco.

Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira. No final do pronunciamento da relatora,

a Comissão entregará, oficialmente, o relatório deste primeiro encontro. Queremos

antes agradecer aos nossos consultores, assim como a todos os que nos ajudaram e

contribuíram na elaboração deste importante documento, que registrará o início dos

trabalhos da brilhante Comissão. Peço a Deus que dirija os destinos dessa Comissão,

percorrendo toda a Federação, mas aqui, em Minas, querida Deputada Jô Moraes,

caríssima relatora Senadora Ana Rita, caríssimas Deputadas, tenho a certeza de que

faremos a nossa parte, daremos a nossa contribuição. Muito obrigado.

A Sra.  Coordenadora  –  Muito  obrigada,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Com  a

palavra,  a  relatora  da  Comissão  desta  Casa,  a  Deputada  Luzia  Ferreira,

companheira,  parceira  de  muitas  lutas  históricas  nesta  Casa,  aliás,  também  de

aniversário, pois fazemos no mesmo dia.
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Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Cumprimento  todas  e  todos  que  hoje  estão  aqui  na  Assembleia  Legislativa  de

Minas, discutindo um tema tão importante para a nossa democracia. Cumprimento a

Presidenta da CPMI no Congresso Nacional, querida amiga Jô Moraes; o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, nosso Presidente da Comissão na Assembleia; e a Senadora

Ana Rita, permitam-me, na pessoa de quem cumprimento todos da Mesa.

Creio que essa luta é uma caminhada de muitos séculos, porque começamos a

reorganizar o movimento feminista no Brasil na metade da década de 70 do século

XX. Mas muitos nos antecederam sempre defendendo a cidadania, a igualdade de

direitos, para que fôssemos reconhecidas como cidadãs plenas. Avançamos muito. E

o maior avanço nesse último quarto do século XX e início do século XXI foi o Estado

brasileiro,  o poder  público considerar  que a  questão da desigualdade não era de

gênero,  uma questão apenas  das  mulheres,  mas,  sim,  de  toda  a  sociedade,  um

problema, portanto, em que o Estado tinha de meter a colher de pau - ironizando um

adágio bem popular que diz que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher

de pau.

Nesta Casa há apenas quatro Deputadas, bravas Deputadas - Maria Tereza Lara,

eu, Liza Prado e Rosângela Reis -, mas a iniciativa de requerimento para criar uma

comissão especial, em função até das várias denúncias de violência e de morte de

mulheres no primeiro trimestre em Minas, partiu de um Deputado, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Então, foi  por isso que sempre lutamos, queríamos que tal  questão

fosse compreendida como uma luta, como uma política pública relevante, como é a

educação, a saúde, o meio ambiente, ou seja, como uma política pública relevante

para a cidadania da metade da população brasileira, que somos nós mulheres.

Quero dizer que, por feliz coincidência, há também a CPMI. O Secretário Denilson

disse, com muita propriedade, que o papel do Parlamento, talvez mais importante que

fazer  as  leis,  é  acompanhar,  fiscalizar,  dar  voz à sociedade neste Plenário e nas

diversas instalações desta Casa, e possibilitar que essas propostas elencadas aqui

entrem no Orçamento, recebam recursos e estejam como prioridade nas diversas leis

orçamentárias, na LDO e no PPAG.

Então queria comprometer-nos com todos e todas que estão aqui, as entidades, as
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instituições públicas que nos antecederam. Sabemos que cada um faz um esforço

imenso de articulação em rede, e essa é também uma novidade da democracia e da

gestão  pública  madura  e  republicana no  País.  Esse  é  um  assunto  que  não terá

solução se não houver essa compreensão de que se tem de trabalhar em rede, nos

três níveis da gestão pública do Brasil - Município, Estado, União -, também articulado

umbilicalmente com o movimento social das mulheres, porque essas reivindicações

todas  nasceram  da  sociedade  para  o  Estado.  Portanto,  não  haverá  solução  se

quebrarmos essa corrente. Creio que é esse o compromisso que estamos fazendo

aqui, com a CPMI, com cada uma de vocês, de exercer bem nosso papel.

Como  disse  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  faremos  audiências  públicas  no

interior. Há debilidade e deficiências das instituições que acolhem a mulher vítima de

violência  -  delegacias,  Defensoria,  juizados,  varas  especiais,  promotorias

especializadas.  Pelo  relato  dos  órgãos  responsáveis,  eles  reconheceram  essas

deficiências, a maioria delas de recursos humanos, físicos e orçamentários. Elas hoje

estão localizadas nesse ponto. Não se trata mais de ser uma questão de boa vontade

política, de entendimento da importância dessa ação. Acho que já conseguimos fazer

com que o Estado brasileiro assumisse isso como prioridade, mas precisamos, ao

identificar  essa  prática,  criar  condições.  Acho  que  a  Comissão  também  está

assumindo esse compromisso aqui.

No dia 17, o nosso objetivo foi ouvir as entidades e o movimento, e o resultado do

nosso diagnóstico e das propostas a partir de julho, mês em que aqui se vota a LDO,

é já abrirmos espaço para priorizar e ampliar os recursos orçamentários a partir do

próximo ano, porque votamos o Orçamento para o ano que vem. Acho que esse é o

compromisso  da  comissão  que  estamos  fazendo  aqui.  Não  apenas  levantar  um

diagnóstico e propostas - muitas são conhecidas -, mas também dar seguimento para

garantir que, no Orçamento de 2013, coloquemos rubricas novas, recursos novos,

para que essas debilidades sejam sanadas. Sabemos que especialmente todas as

equipes que sucederam a Delegada Elaine Matozinhos, que foi a pioneira, a primeira

Delegada  da  Mulher,  deram  certo  porque  também  elas  estão  ali  não  apenas

cumprindo  um  horário  de  trabalho,  exercendo  a  sua  função.  São  pessoas  que

assumiram,  vestiram  a  camisa,  tiveram  o  compromisso fundamental  de  fazer  dar
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certo, de exercer, com muita dedicação, essa função grave de acolher, de ser a porta

de entrada às mulheres vitimizadas, que chegam ali talvez em estado extremamente

debilitado, física e psicologicamente.

Os dados apresentados pela relatora, no início, do número de mortes por violência

à mulher em 10 anos - 42 mil mulheres -, mostram - todo o mundo que fala aqui

elogia a família - que a família brasileira é uma tragédia; mata mais que uma guerra.

Qual guerra gerou, num período de 10 anos, 42 mil mortes? Isso é um alerta também

para a sociedade, essa organização familiar que gera tanto sofrimento, no caso um

assassinato em massa, vamos assim dizer. Porque 42 mil mortes em 10 anos é para

assustar qualquer país, qualquer governo e qualquer sociedade, pois mostra também

por dentro como essas relações se constituíram e como estão se desenvolvendo as

nossas  relações  afetivas  e  pessoais,  sem  falar  da  tragédia  que  é  para  os  filhos

dessas famílias que vivem essa situação de violência.

Então,  o  nosso  compromisso  é  fazer  com  que  esse  diagnóstico  e  propostas

também tenham uma média da situação do Estado, porque aqui temos sempre a

lógica de ver a realidade pelo que acontece mais próximo de nós - que é natural -,

que é a região metropolitana. Já há várias audiências no interior para que também

ouçamos as instituições e o movimento.

Queremos fazer,  de público,  esse nosso compromisso.  Trabalharemos de forma

muito  integrada  -  aliás,  o  nosso  prazo  é  mais  curto  que  o  da  CPMI.  Queremos

trabalhar as propostas já nas leis orçamentárias, que começam a ser votadas em

julho, para dar uma contribuição efetiva da Assembleia de Minas, que certamente

contará  com  o  apoio  de  todos  os  Deputados  desta  Casa.  Então  essas  eram  as

minhas  considerações.  Como já  disse  o  Deputado,  entregaremos  o  relatório.  Fui

portadora de algumas propostas da Câmara Municipal de Belo Horizonte nas pessoas

das Vereadoras Silva Helena, Neusinha Santos e Maria Lúcia Scarpelli, que aqui se

encontram. Na verdade, elas são integrantes da Comissão de Direitos Humanos e

Cidadania  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  realizou  ontem  uma

audiência pública cujas propostas também passo às mãos da Presidente e da relatora

da CPMI. Muito obrigada.

A  Sra.  Coordenadora  –  Agradecemos.  Receberemos  e,  em  seguida  e
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imediatamente, a passaremos para os representantes da sociedade civil.

- Procede-se à entrega de documentos.

A Sra. Coordenadora - Queremos esclarecer que a natureza da nossa investigação

está em cima da sociedade civil, em cima do Estado brasileiro, de como ele responde

às  exigências  de  proteção  às  mulheres.  Por  isso,  prioritariamente,  escutamos  as

instituições para que nos respondam e depois  possamos verificar quais propostas

apresentam.

Nesta oportunidade, temos como último setor a ser escutado a representação da

sociedade civil. Quero dizer a todos que, logo em seguida, leremos os nomes das

entidades e instituições, um número de 12, que nos entregaram o relatório. Com a

palavra,  a  Sra.  Márcia  de  Cássia,  da  rede  feminista;  em  seguida,  a  nossa

companheira Maria Izabel Bebela, da União Brasileira de Mulheres.

Palavras da Sra. Márcia de Cássia Gomes

Dividirei o meu tempo com a Bebela. Tenho uma tarefa de representar a Rede de

Enfrentamento  à  Violência  contra  a  Mulher  de  Minas  Gerais,  que,  na  sua última

reunião, no dia 11/4/2012, na sede da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais,

realizou a sua reunião mensal, onde foram apontadas algumas questões, que trouxe

como  representação.  Como  disponho  de  10  minutos,  quero  cumprimentar

rapidamente a Mesa nas pessoas da Presidente Jô Moraes e da relatora Ana Rita,

que estão  aqui  representando a  Comissão Mista  Parlamentar  de  Inquérito.  É  um

prazer recebê-las neste segundo Estado a ser acompanhado pela Comissão. Quero

cumprimentar  também o Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Presidente  da  Comissão

Especial da Assembleia Legislativa, e a relatora Luzia Ferreira, nossa companheira,

com quem participamos no dia 17... Tivemos o prazer de sugerir que esta Comissão

Especial deixe de ser especial e passe a ser permanente para acompanharmos as

atividades cotidianas.

Além disso, cumprimento a Deputada Maria Tereza Lara e todas as integrantes da

Mesa, cujos nomes não citarei, pois muitas delas e muitos deles são integrantes da

rede e já se pronunciaram também aqui, e também todas as autoridades e lideranças,

gestoras de políticas e Vereadoras que estão presentes no Plenário. Saiamos daqui,

nesta sexta-feira, dia 27 de abril, hoje, para comemorarmos um dia muito importante
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para nós, do movimento feminista, que é o Dia das Empregadas Domésticas. Um

exemplo de violação de direitos é o não reconhecimento dessas trabalhadoras pela

CLT. Além disso, façamos também dessa nossa atuação em Minas Gerais uma das

reivindicações da CPMI.

Gostaria, rapidamente, de falar da rede de enfrentamento da mulher, que existe há

seis anos e, de forma integrada e compartilhada, faz, uma vez por mês, uma reunião

nas  várias  instituições.  Nossas  reuniões  são  itinerantes,  para  que  possamos

conhecer de perto todas as instituições que trabalham com a aplicabilidade da Lei

Maria  de  Penha.  Nesse sentido,  alguns  desafios  estão  sendo  colocados.  Vou  ler

todos eles para que possamos ser mais rápidas. Algumas coisas já foram faladas,

porque muitas instituições que nos antecederam são integrantes da rede. Então, de

alguma forma, têm trazido essas propostas e desafios. Cabe, nos 10 itens que listei,

cada um ver o que é próprio. Então estes são os nossos principais desafios.

A incorporação dos princípios previstos na Constituição brasileira,  principalmente

laicidade  do  Estado,  garantindo  o  direito  à  autonomia,  igualdade  e  respeito  à

diversidade  de  todas  as  mulheres,  preconizados  nos  instrumentos  e  acordos

internacionais em que o Brasil é signatário.

Inserção  da  Política  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  a  Mulher  na  gestão

pública das instituições, com priorização dessas políticas e ações nas definições de

planos, programas e projetos intersetoriais. Não dá para trabalhar se não tivermos a

incorporação  de  uma  ação  junto  com  a  saúde,  junto  com  a  assistência  social,

principalmente naquilo que o Suas preconiza, que é uma política de enfrentamento da

violência e de apoio às mulheres em situação de violência. Precisamos fazer esse

diálogo, e isso cabe ao Estado e aos Municípios.

Estruturação e institucionalização dos serviços responsáveis  pelo  atendimento  à

mulher,  com equipe  de  profissionais  necessários,  com a  realização de concursos

públicos específicos. Garantia de recursos orçamentários e financeiros nos planos

anuais e plurianuais para a efetivação da Política de Enfrentamento à Violência contra

a Mulher. A Luzia citou 2013, mas sabemos que este ano é de eleição. Então, todas

as companheiras militantes dos movimentos sociais aqui representados e de partidos

políticos têm de ter, em suas bandeiras e reivindicações, os recursos, porque não dá
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para fazer  qualquer  política se não tivermos orçamento necessário e efetivo para

esse desenvolvimento.

Formação  continuada,  envolvendo  toda  a  equipe  de  gestores  da  política,

profissionais  de diversas áreas de atendimento,  recepção,  atendentes, estagiários,

enfim,  de  todos  esses  profissionais  que estão  inseridos  na  politica  de  gestão  da

instituição.  Um  exemplo  é  o  que  a  Acadepol,  a  Escola  Judicial  e  a  Escola  de

Formação da Polícia Militar vêm desenvolvendo, bem como os custos promovidos

pelas  várias  instituições  da  rede,  voltados  para  a  formação  continuada.  Não

queremos somente uma capacitação, mas que a gestão dessas instituições coloque,

como um dos princípios, que essa formação seja objetivo de trabalho.

Reestruturação das normativas e resoluções internas das instituições, incorporando

o que é preconizado pela Lei nº 11.340, Lei Maria da Pena, no desenvolvimento diário

do trabalho. E a Defensora Laurelle Carvalho de Araújo já falou sobre isso. Um dos

desafios é que essa resolução, principalmente a da Deam, seja revista e efetivamente

assumida no que é preconizado pela Lei Maria da Penha.

Estruturação de fluxos entre as instituições que trabalham com o atendimento à

mulher  em  situação  de  violência,  visando  a  uma  melhora  no  acolhimento,

encaminhamento e resolutividade da denúncia, evitando a revitimização das mulheres

e sua “peregrinação” pelas instituições. Negação de práticas baseadas na conciliação

e na mediação. Desigualdade de poder não se media. Estruturação de um sistema de

informação com coleta de dados e informações entre as instituições para análise,

avaliação,  acompanhamento,  monitoramento  e  proposição  de  novas  políticas.

Articulação e atuação em conjunto com os movimentos sociais,  principalmente de

mulheres, com proposição e monitoramento das políticas públicas, exercendo o seu

princípio,  que  é  o  de  controle  social,  principalmente  no  caso  dos  Conselhos  de

Direitos das Mulheres.

Então, essas questões foram levantadas em conjunto, e gostaríamos de deixá-las

como  contribuição.  Coloquei  algumas  questões  que,  para  nós,  são  princípios

importantes.  Todas  as  nossas  ações,  independentemente  das  instituições  que

incorporam a rede ou não, devem ter como objetivo o melhor acesso das mulheres

aos serviços e à instituição. Isso tem a ver com prevenção.
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O nosso trabalho na área da educação tem de ser exemplar, e por isso algumas

iniciativas como a Maria da Penha Vai à Escola e outras tantas têm de ser priorizadas

como  políticas  a  serem  desenvolvidas  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  As

instituições devem oferecer um atendimento a todas as mulheres e um serviço de

qualidade, ágil  e eficiente. Esse é um passo importante para que, juntas e juntos,

acabemos  com  a  impunidade  e  efetivamente  demos  uma  resposta  às  mulheres

violadas em seu direito de viver uma vida sem violência. Unidas somos fortes, e, com

certeza, esta CPMI fará chegar as vozes das mulheres a todos os recantos do Brasil.

Obrigada.

A Sra. Coordenadora - Agradecemos à Marcinha. Com a palavra, a representante

da Lei Brasileira de Mulheres, Maria Izabel Bebela Ramos Siqueira.

Palavras da Sra. Maria Izabel Bebela Ramos de Siqueira

Boa  tarde  a  todas  as  pessoas.  Cumprimento  a  Mesa  na  pessoa  da  Deputada

Federal  e  Presidente  da  Comissão,  Jô  Moraes,  feminista  de  primeira  ordem  no

Estado  de  Minas  Gerais.  Cumprimento  a  plateia  na  pessoa  da  Presidente  do

Conselho Estadual da Mulher, Jovita Levi Ginja.

Quando  formalizamos  a  entrega  de  um  documento,  na  primeira  etapa  desta

Comissão,  na Comissão estadual da Assembleia Legislativa, no dia 17 de abril,  a

União Brasileira de Mulheres - UBM - propôs alguns itens técnicos: a implantação real

da Lei Maria da Penha no nosso Estado, maior divulgação dessa lei e a questão do

Juizado da Família e da Violência contra a Mulher, entre outros itens.

Hoje  o  que  eu  trouxe  foi  um  registro  de  complementação  desse  primeiro

documento. Quero lembrar 30 a 40 anos atrás, quando Márcio Stanciolli matou Eloísa

Ballesteros com um tiro. Ela estava dormindo e já havia pedido o divórcio. Lembro

também de quando Eduardo Souza Rocha matou a sua mulher porque, segundo ele,

ela estava querendo voltar ao tempo de solteira, exigindo voltar a estudar, dirigir seu

carro sozinha, fazer ginástica...

Quando Márcio Stanciolli  e Eduardo Souza Rocha mataram suas mulheres, eles

inauguraram uma saga de violência contra a mulher em Minas Gerais e banalizaram

a situação do amor  conjugal,  das  relações  conjugais  de  amor  que uniram esses

quatro personagens. Os dois, tanto Márcio Stanciolli quanto Eduardo Souza Rocha,
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ficaram com o poder pátrio dos filhos.

Eu gostaria  de  ter  tempo para  enumerar  os  assassinatos  e  violências  contra  a

mulher no Estado de Minas durante estes 30 anos, desde a década de 80, o impacto

desses assassinatos, a decorrência disso nos vários assassinatos em série, os ciclos

de assassinatos em série de maníacos, como o maníaco da UFMG, o maníaco de

Juiz de Fora, etc. O maníaco de Juiz de Fora estrangulou cinco mulheres com idades

entre 58 e 77 anos em Juiz de Fora. A última vítima foi uma viúva de 74 anos, que

estuprou depois de estrangular. O maníaco da UFMG nunca foi preso nem sequer

identificado.

Entre  2004  e  2005,  foram  encontrados  nove  corpos  em  Araguari,  vítimas  do

maníaco de Araguari. Entre 17/4/2009 e fevereiro de 2010, o maníaco de Contagem

Marcos  Trigueiro,  aquele  rapaz  bonito,  louro  de  olhos  verdes,  que  matou  cinco

mulheres com requintes de crueldade, estrangulando-as, ora com o colar, ora com o

cadarço  do tênis,  ora  com o cinto  de  segurança do carro.  As vítimas de Marcos

Trigueiro, o maníaco de Contagem, foram: Ana Carolina, Maria Helena Lopes, Edna,

Adna e Natália. Marcos Trigueiro recebeu condenação?

Nos primeiros quatro meses de 2009, 21 mulheres foram mortas em Belo Horizonte.

Esqueci-me de falar que, em 1992, no mês de fevereiro, em 12 dias ocorreram 11

assassinatos de mulheres. Entre 2010 e 2011, um maníaco, estuprador e assassino

de garotas de programa de Belo Horizonte matou duas mulheres e não foi achado. As

características  de  crueldade  desses  crimes  foram:  estrangulamento,  quebra  de

membros, arrancava cabelos e dentes, marcava rostos com ferros e facas e fazia

mutilações com ácidos.

De 1990 a 2012, o maníaco do Anchieta, estuprador, foi denunciado por uma vítima

que, na época, tinha 11 anos e o reconheceu. A Dra. Margareth fez referência a esse

maníaco, pois estava tomando providências na última CPMI desta Assembleia. De

2006 a 2010, ainda vimos o estuprador de dentistas Arquimedes de Abreu Filho, de

50 anos, que matava as vítimas no próprio consultório. Ele marcava consultas e as

assassinava.  Muitas  vezes,  essas  mulheres  que  foram  assassinadas,  embora

tivessem  procurado,  não  receberam  proteção  do  Estado.  A Islaine,  cabeleireira,

denunciou o seu companheiro por oito vezes e fez oito boletins de ocorrência.
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Em fevereiro de 2001, a Profa. Márlia morreu aqui perto, em frente ao Diamond

Mall,  assassinada por  seu companheiro,  de quem estava separada.  Ele foi  preso,

mas logo a seguir saiu da cadeia. Em 2/2/2012, há pouco tempo, a Procuradora de

Justiça Federal Ana Alice Moreira Melo, de 35 anos, procurou por duas vezes a 4ª

Delegacia  de  Nova  Lima,  no  dia  24  de  janeiro,  para  registrar  um  boletim  de

ocorrência. Ela foi assassinada, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que

o Juiz da cidade de Nova Lima havia deferido a medida protetiva que determinava a

saída do acusado da casa onde a Procuradora foi morta.

O despacho saiu depois das 18 horas do dia 1º de fevereiro, horas antes de ela ser

assassinada. No dia 14/2/2012, Irene Carla da Silva, de 25 anos, foi assassinada pelo

marido,  Edicimar  Rodrigues  de  Freitas,  de  37  anos,  a  tiros,  na  Pampulha.  Irene

registrou, em 2009, dois boletins de ocorrência por violência doméstica e estava sob

medida protetiva. Em 28/1/2012, Karina Angélica Mayer, proprietária de uma grife de

moda em Belo Horizonte, foi assassinada, e o suspeito do crime é o noivo Bruno

Henrique Araújo. A polícia suspeita que ele cometeu suicídio a seguir. Em 16/4/2012,

em Poços de Caldas, a cabeleireira Viviane, de 28 anos, foi assassinada pelo ex-

namorado, Márcio Rodrigo Madruga de Souza. Ele se apresentou à namorada com

outro nome, porque dois anos antes havia matado duas mulheres. Casos em que

houve dificuldade para localizar os criminosos. É como esse caso do maníaco da

UFMG, que se encontra insolúvel.

Pergunto à CPMI, às autoridades presentes e ao público em geral o que representa

isso. Claro que as instituições e o Ministério Público são avanços, muito graças à

sociedade civil, que luta pela implantação dessa proteção à sociedade. Mas o que

representam 46 delegacias especiais de mulher em um Estado com 853 Municípios?

O que representa a instituição de mais uma vara para 30, 40, 50, 60 mil processos?

Já ouvimos que é esse o número de processos na 13ª e 14ª Varas. Há quanto tempo

estão esses 30, 40, 50, 60 mil  processos parados por falta de estrutura humana?

Esses avanços são muito importantes, e é importante que a polícia se envolva com

programas como o PDV. É elogiável, mas gostaria de entender o que significa esse

impacto na sociedade da instituição de mais uma vara.

Apenas mais uma coisa. Embora a Desembargadora esteja ausente, ela falou em
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queixas  levianas.  Nos  meus  45  anos  de  militância  feminista,  só  tenho  dor  e

sofrimento das queixas dessas mulheres. Obrigada.

A Sra. Coordenadora - Obrigada. Solicitamos a entrega dos relatórios da Márcia de

Cássia  e  da  Izabel  Bebela.  Recebemos,  como complementares,  os  relatórios  do

Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; do Dr. Murilo Andrade, com seu

parecer para a Comissão; do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas

Gerais. Também recebemos propostas da denúncia da Ana Rita Sena de Almeida,

entregue à CPMI; os relatórios da União Brasileira de Mulheres, que acaba de ser

apresentado  em  resumo;  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  de  Belo

Horizonte; da Prefeitura Municipal de Nova Lima; da Coordenadoria de Políticas para

Mulheres  de  Contagem;  da  Associação  de  Mulheres  Profissionais  de  Segurança

Pública – as profissionais da Polícia Militar, que também apresentaram um relatório

sob a ótica da sua experiência; do Comdim-PBH; do Instituto Jurídico pela Efetivação

da Cidadania; do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Betim; e do Sr. José

Cunha. Todos esses relatórios  estarão anexados ao resultado que a relatora está

colhendo  neste  processo.  Eu  tinha  algumas  questões  a  encaminhar,  mas  as

autoridades para as quais eu gostaria de apresentar as minhas preocupações estão

ausentes. Assim sendo, passo a palavra à Senadora, à relatora, para seus últimos

questionamentos. Sem dúvida alguma, teremos a continuação do trabalho de vocês.

Antes do  final  dos  trabalhos,  recolheremos as  contribuições de  vocês.  Estaremos

dispostos a recebê-los em Brasília. Com a palavra, a Senadora Ana Rita.

A Senadora  Ana  Rita  –  Tínhamos  aqui  algumas  perguntas  a  serem  feitas,  até

mesmo para a Defensoria Pública, mas, em função do tempo, combinamos com a

Dra. Andréa e também com a Dra. Nívia que vamos encaminhá-las, posteriormente,

para que elas possam nos responder em seguida.

Deputada Jô, quero fazer as minhas considerações finais, porque teremos de viajar

hoje e já está ficando tarde. Quero apenas destacar a importante contribuição que

recebemos  em  visitas  que  realizamos  hoje  cedo  à  Delegacia  de  Atendimento  à

Mulher,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Justiça.  Agora,  à  tarde,  enquanto

estávamos  trabalhando  aqui,  uma  Comissão  foi  às  Varas  Especializadas  para

conversar e conhecer o trabalho realizado.
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Gostaria  de  ressaltar  as  importantes  contribuições que recebemos  durante  esta

audiência  pública,  fruto  das  respostas  dadas  aqui  pelos  nossos  convidados  e

convidadas. Gostaria de ressaltar também a importante contribuição da gestora do

pacto pelo enfrentamento da violência, Dra. Eliana Piola. Ela esteve conosco em uma

audiência  pública  que  realizamos  ontem,  pela  manhã,  no  Congresso  Nacional,

juntamente com outras gestoras e com a Ministra. Destaco também que ontem, à

noite,  tivemos  um  importante  momento,  pois  mesmo  rapidamente  tivemos  uma

conversa positiva.  A assistente social  Andréa está aqui,  mas falo  também para  a

Marcinha  e  as  demais  presentes  que  aquela  conversa  nossa  sobre  o  Consórcio

Mulheres das Gerais foi muito positiva. Acho que essa experiência que vocês estão

construindo no Estado de Minas Gerais é bastante positiva e a considero pioneira no

Brasil,  qual  seja  a  experiência  de  se  criar  um  consórcio  envolvendo  diversos

Municípios, em que cada um deles cumpre seu papel, faz sua parte no enfrentamento

da violência contra a mulher. Essa experiência está sendo muito importante para as

mulheres do Estado de Minas Gerais e, com certeza, será também considerada e

contemplada em nosso relatório.

Por último, quero reforçar o pedido de informações que fizemos aqui hoje, pois não

foi  possível  obtermos  todas  as  respostas  neste  momento.  Aguardaremos  essas

respostas até a semana que vem. Considerando-se que na próxima semana haverá

um feriado, desejamos obter, no mais tardar no início da outra semana, todas essas

informações que foram solicitadas, não só as que foram fruto do debate, mas também

as solicitadas por mim no início desta audiência pública. Para finalizar, agradeço a

todos, a todas e também à Assembleia Legislativa a concessão deste espaço tão

importante para a realização desta audiência. É isso o que tinha a dizer. Deputada Jô,

passo-lhe a palavra, para que faça os devidos encaminhamentos.

A Sra. Coordenadora - Mais uma vez, antes de encerrar os trabalhos, agradeço a

todas as entidades e instituições envolvidas na preparação desta audiência pública.

Sem dúvida, a audiência preparatória realizada por iniciativa da Comissão Especial

da  Assembleia,  a  audiência  realizada  na  Câmara  dos  Vereadores,  as  reuniões

preparatórias em Nova Lima, Contagem e Betim e, em outros momentos, a presença

de pessoas, instituições e entidades do interior de Minas demonstram a necessidade
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da continuação desse processo. Temos certeza de que, de posse dos documentos

que vocês entregaram – e a relatora Senadora Ana Rita insiste em agradecer-lhes -,

muito  trabalharemos.  O  que  vimos  são  inúmeras  contribuições.  Não  são  apenas

denúncias, são sugestões para o aperfeiçoamento.

Agradeço  aos  Deputados  Estaduais  que  estiveram  aqui  presentes,  como  o

Deputado Rogério Correia, que esteve em um primeiro momento e depois retornou.

Agradeço especialmente a todos os servidores desta Casa; ao Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro; ao Secretário-Geral, José Geraldo; a todo o cerimonial, aos que nos

acompanharam  do  aeroporto  até  aqui  e  a  cada  um  e  cada  uma  de  vocês  que

contribuíram para que as mulheres sofram menos e que suas queixas “levianas” não

se transformem em suicídios e assassinatos.

Não havendo nada mais a tratar,  agradeço a presença de todos, convidando-os

para a próxima audiência pública, a realizar-se no dia 4 de maio, em Santa Catarina.

Boa noite a todos.

Encerramento

A Sra. Presidente (Deputada Luzia Ferreira) - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos  pela  honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias

de  quarta-feira,  dia  2  de  maio,  às  9  e  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  foi  publicada  na  edição  do  dia  2/5/2012.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DO NOME DE ILMAR BASTOS PARA PRESIDENTE DA FEAM, EM 11/4/2012

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  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
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à realização de

arguição pública do Sr. Ilmar Bastos indicado para o cargo de presidente da Feam, a

apreciar  o  parecer  da  indicação e  a  discutir  e  votar  proposições da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o indicado e

para sua arguição pública, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, em turno único, da Indicação nº 59/2012. 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, 11 de abril de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Tiago Ulisses.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/4/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Carlos  Mosconi  (substituindo  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por  indicação  da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Plano Mineiro de Prevenção

e Atendimento a Acidentes de Trânsito Terrestre e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Maria  Cláudia  Machado  de  Assis,  Assessora  do  Gabinete  da  Secretaria  de

Estado de Defesa Social, representando Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de

Estado de Defesa Social; e o Cap. PM José Procópio Correia Júnior, Chefe da Seção

Técnica de Trânsito da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores

do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  passa  a  fazer  suas  considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
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exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

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

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

Sala das Comissões, 26 de abril de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão. A Presidente, Deputada Rosângela Reis, nos termos do inciso III do art.

120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata , a qual é dada por aprovada, e

solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater as condições de saúde dos trabalhadores no Estado, por

ocasião do Dia Mundial das Vítimas de Doenças e Acidentes de Trabalho, e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Mário Parreiras de Faria, Auditor Fiscal do Trabalho na

Área de Segurança e Saúde do Trabalhador, representando os Srs. Alysson Paixão

de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais,

e Francisco Alves dos Reis Junior, Auditor-Chefe da Seção de Segurança e Saúde do

Trabalhador - SRTE-MTE; Junia Aparecida Guimarães, Técnica de Perícia Médica,

representando  a  Sra.  Maria  Alice  Rocha,  Superintendente  Regional  Sudeste  II  –

INSS; Celso Amorim Salim, Chefe do Centro Regional de Minas Gerais - Fundacentro

– MTE; Janaina Passos de Paula, Coordenadora de Atenção à Saúde do Trabalhador

da Secretaria de Estado de Saúde, representando a Sra. Elice Eliane Nobre Ribeiro,

Diretora de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde; Marcos Marçal,

Representante do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador;

Elizabeth Costa Dias,  Médica e Professora da Área de Saúde do Trabalhador  do

Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG;

Geraldo Magela Ribeiro de Souza, Procurador Federal; e Vereador Tarcísio Caixeta,

Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Carlin  Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

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

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

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

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

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

Quintão (6) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Planejamento de Belo

Horizonte pedido de  providências  para a retificação do edital  do  concurso para o

cargo de Analista de Políticas Públicas de modo a permitir a inscrição de candidatos

graduados em ciências sociais, serviço social e psicologia, encaminhando-se também

abaixo-assinado contendo tal reivindicação; seja realizado debate público, em reunião

conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para

discutir  o  cumprimento da meta de erradicação dos lixões no Estado até 2014, a

implementação da coleta seletiva de lixo nos Municípios, a organização dos Planos

de Gerenciamento de Resíduos e os instrumentos de financiamento dessas políticas;

seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências
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para a realização de concurso público para provimento de cargos de nível superior

nas Diretorias Regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social; seja incluído no

curso  à  distância  Orçamento  Público,  oferecido  pela  Escola  do  Legislativo  desta

Casa, um módulo destinado ao planejamento, orçamento e execução de recursos da

assistência social, bem como seja aberta turma para gestores e equipes municipais;

seja  encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  pedido  de

providências  com vistas  à  ampliação para  R$70.000,00  do  limite  máximo para  o

exercício  do  benefício  previsto  no  Convênio  ICMS  Confaz  nº  38/2012;  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a expedição do

decreto regulamentador do Convênio ICMS Confaz nº 38/2012; dos Deputados André

Quintão  e  Carlin  Moura  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para

debater,  em reunião conjunta com a Comissão de Esporte,  Lazer  e Juventude,  o

Projeto de Lei nº 3.077/2012, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude;

do Deputado Fred Costa (2)  em que solicita  seja realizada audiência pública,  em

reunião conjunta com as Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  para  discutir  o  licenciamento  de

hotéis em Belo Horizonte; e seja realizada audiência pública, em reunião conjunta

com a Comissão de Segurança Pública, para discutir a implantação de câmeras de

segurança nas Regionais Norte, Nordeste, Pampulha, Noroeste, Leste, Centro-Sul e

Oeste de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2012.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também, o  Deputado Rogério Correia.  Havendo número regimental,  a  Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  os  malefícios  causados  pelo  uso abusivo  de

agrotóxicos aos trabalhadores rurais, bem como aos consumidores desses produtos

contaminados. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Padre João, Deputado Federal; Carlos Calazans, Superintendente Regional

do  Incra;  Nataniel  Diniz  Nogueira,  Gerente  de  Defesa  Sanitária  Vegetal  do  IMA,

representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA; Eliane Novato Silva,

Coordenadora  do  Grupo  de  Estudos  em  Saúde  do  Trabalhador  Rural  da  UFMG;

Rômulo  Luiz  Campos,  Assessor  do  Departamento  de  Assalariados  Rurais  da

Fetaemg, representando o Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg; e Francis

Guedes, representante do MST-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Pompílio  Canavez,  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, 2 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Doutor Wilson Batista – Luiz Carlos Miranda.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.

pelos 80 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.834/2012, do Deputado Pompílio

Canavez);

de congratulações com o Sr. Altir de Souza Maia por sua eleição para o cargo de

Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí (Requerimento nº 2.837/2012,

do Deputado Inácio Franco);
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de aplauso à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda.,

detentora  da  marca  Itambé,  pelos  63  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.839/2012, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu, de Curvelo, pelos 71 anos

de sua fundação (Requerimento nº 2.840/2012, do Deputado Doutor Viana);

de repúdio à decisão da Terceira Turma do STJ que inocentou um homem que

estuprou  adolescentes  de  12  anos  de  idade  (Requerimento  nº  2.855/2012,  da

Deputada Luzia Ferreira);

de  aplauso  ao  Sr.  José  Maria  de  Oliveira  pela  realização  do  1º  Encontro  de

Cafeicultores da Microrregião de Campos Altos (Requerimento nº  2.856/2012,  dos

Deputados Bosco e Anselmo José Domingos);

de congratulações com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá

pelos 22 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.875/2012, do Deputado Bosco);

de congratulações com a Sra. Marisa Coli Noronha pela obtenção da 2ª colocação

na  21ª  edição  do  Prêmio  Ernesto  Illy  de  Qualidade  do  Café  para  Espresso

(Requerimento nº 2.890/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  aplauso  à  Usiminas  pelos  56  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

2.892/2012, do Deputado Doutor Viana);

de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta Capital, a ser

enviada à Sra.  Hillary Clinton,  Secretária  de Estado desse país (Requerimento nº

2.897/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta Capital, a ser

enviada ao Sr. Thomas A. Shannon, Embaixador desse país no Brasil (Requerimento

nº 2.898/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de regozijo pelo anúncio da instalação do Consulado dos EUA nesta Capital, a ser

enviada ao Sr. Barack Obama, Presidente desse país (Requerimento nº 2.899/2012,

do Deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  PMMG  pelo  trabalho  desenvolvido  pela  equipe  do

helicóptero Guará 02 durante as enchentes que arrasaram a Zona da Mata mineira no

início deste ano (Requerimento nº 2.944/2012, do Deputado Doutor Wilson Batista);

de congratulações com Jaqueline Campos Costa, Júlia Maria Resende Ferreira e
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Cristopher Mateus Carvalho, alunos da Escola Estadual Manuel Antônio de Sousa,

situada  no  Distrito  de  Azurita,  no  Município  de  Mateus  Leme,  por  representar  o

Estado  na  International  Science  and Engineering  Fair,  mediante  apresentação  de

pesquisa sobre a eficácia curativa da planta pariri (Requerimento nº 2.962/2012, da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia);

de  aplauso  aos  policiais  militares  convocados  a  participar  de  reunião  dessa

Comissão em 23/4/2012 pelos  relevantes  serviços  prestados  e  pela  coragem em

combater o crime (Requerimento nº 2.964/2012, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 3/5/2012

Presidência do Deputado João Leite

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

da  Mesa  -  Leitura  de  mensagens  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Governador do Estado - Palavras da Deputada Luzia Ferreira - Palavras do Deputado

Fabiano Tolentino - Entrega de placa - Palavras do Prefeito Vladimir de Faria Azevedo

- Palavras do Vereador Anderson Saleme - Palavras do Deputado Federal Domingos

Sávio - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Doutor Viana - Fabiano Tolentino - João Leite

- Luzia Ferreira.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura das atas das duas reuniões

anteriores.

Atas

- O Deputado Doutor Viana, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

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

centenário de sua emancipação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Dinis

Pinheiro, Governador do Estado em exercício;  Vladimir  de Faria Azevedo, Prefeito
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Municipal  de  Divinópolis;  Deputado  Federal  Domingos  Sávio,  representando  a

Câmara  dos  Deputados;  Vereador  Anderson  Saleme,  Presidente  da  Câmara

Municipal de Divinópolis; Deputado Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa; e Nestor

Francisco de Oliveira, Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria de Estado

de Governo; a Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira e o Exmo. Sr. Deputado Fabiano

Tolentino, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Leitura de Mensagens

O locutor - Gostaríamos de dar ciência a todos de mensagem que nos foi enviada

pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Jaime Martins Filho, na qual ele se irmana a esta

iniciativa do Deputado Fabiano Tolentino e da Deputada Luzia Ferreira, coautores do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  belíssima  homenagem,  e  cumprimenta  o

Município  de  Divinópolis  pelo  seu  centenário  de  emancipação  e  todos  os  seus

cidadãos na pessoa do Prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Também gostaríamos de

registrar  o recebimento  de mensagem do Exmo.  Sr.  João Teixeira,  Presidente  do

Grupo Teixeira, lamentando não poder estar presente, em razão de concorrência de

agendas.  Manifesta  também  os  parabéns  ao  Deputado  Fabiano  Tolentino  e  à

Deputada Luzia Ferreira pela brilhante iniciativa e, naturalmente, aos divinopolitanos

pelo centenário do seu Município de coração.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral Municipal de Divinópolis, regido pelo maestro José Carlos Gonçalves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Governador do Estado

Exmo.  Sr.  Deputado  João  Leite,  representando  o  Presidente  em  exercício  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado José Henrique; Exmo.

Sr. Prefeito Municipal de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo; Exmo. Sr. Deputado

Federal  Domingos  Sávio,  dileto  amigo,  representando  a  Câmara  dos  Deputados,

retornando  a  sua  querida  Casa;  Exmo.  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis, Vereador Anderson Saleme, que extraordinário trabalho faz na Câmara

Municipal, parabéns; Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira, coautora do requerimento

que deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Deputado Fabiano Tolentino, coautor
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do requerimento que deu origem a esta homenagem, senhoras e senhores, imprensa;

querida Luzia, queridos Fabiano, Vladimir e João Leite, famílias de Divinópolis, não

poderia deixar de estar aqui para partilhar deste momento memorável, que inunda o

nosso  coração  de  satisfação,  honra  e  contentamento.  Confesso  que  hoje  é  um

momento especial para quem exerce a vida pública há anos e anos ou para quem foi

abarcado pela estrada da vida pública há tantos anos, até por influência do nosso

saudoso e querido pai, Tonico Pinheiro, Vereador e Prefeito de uma pobre cidade,

mas de fé, perseverante.

O meu querido amigo João Leite me perguntou como é ser Governador. Realmente

é um encargo nobre, honroso, mesmo que interinamente, provisório e pertencente à

Assembleia.  Aqui  estou  como  representante  dos  queridos  pares,  pois  fui  eleito

Presidente  da  Assembleia  por  generosidade  dos  colegas.  Agora,  em  função  da

viagem  do  Governador  Anastasia  e  do  Vice-Governador  Alberto,  nosso  querido

amigo, assumi interinamente, mas, evidentemente, com esta mesma vontade, com

este mesmo espírito e com aquela garra que acredito sempre nortear os meus passos

na estrada da vida pública. Respondo com alegria ao amigo João Leite: percorrendo

o mesmo caminho da simplicidade, mas com enorme vontade de servir e de praticar

incansavelmente o devotamento à causa dos mineiros e das mineiras, do próximo, do

semelhante  e,  acima  de  tudo,  das  pessoas  mais  carentes.  Sou  um  homem  de

sonhos, de objetivos, que quer continuar a caminhar fazendo o bem. Para praticar os

nossos  sonhos,  os  nossos  objetivos,  escolhemos  certamente  o  caminho  da  vida

pública,  que  entendemos  ser  o  instrumento  mais  nobre,  promissor,  vigoroso  e

transformador  da  vida  das  pessoas;  de  edificar  os  seus  sonhos  e  de  dar  a  sua

contribuição e a sua entrega para melhorar a vida do próximo. A vida pública é isso, é

simples, tem significado simples, mas imensurável: melhorar a vida das pessoas. Se

ela não melhorar, se torna pequena e insignificante. Deus tem sido generoso com a

minha pessoa, com a minha família.

Amiga Luzia, amigo Fabiano, não poderia deixar de partilhar deste momento, desta

festa, de celebrar 100 anos de uma cidade que marca os mineiros e as mineiras, a

nossa história partilhada de progresso e desenvolvimento. São 100 anos recheados

de luta, de angústia, de sofrimento, mas, muito mais do que isso, de perseverança, de
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obstinação e de vitórias. Divinópolis é referência para todos nós, mineiros, para todos

os munícipes, conforme disse, pelo seu espírito religioso, pela sua faceta cultural,

pelo polo industrial que consegue agregar, por se comportar fortemente como notável

indutor de desenvolvimento, não apenas do Centro-Oeste, mas de todo o Estado.

Queira Deus que todas as outras cidades possam percorrer esse mesmo caminho

que  tantas  pessoas  bravas,  apaixonadas,  idealistas  e  abnegadas  tiveram  a

oportunidade de percorrer e de abraçar Divinópolis como causa maior. Espero que

tantas  outras  cidades  possam  partilhar  dessa  peregrinação  e  alcançar,  querido

Presidente, a celebração de um momento marcante e memorável como este.

É bom revisitar o passado. Estou vendo aqui sete ilustres cidadãos, uma atitude de

coragem, um olhar para o futuro. Falo com alegria e orgulho, na condição de mineiro,

que Divinópolis representa como poucos o símbolo do futuro, do desenvolvimento, da

prosperidade. Espero que esse símbolo possa inspirar  e estimular tantos outros a

conquistarem esse momento de prosperidade que acabou por se traduzir nestes 100

anos. Nada mais justo e louvável que este abraço, esta reverência, esta homenagem

do Legislativo mineiro.

Quero ter a oportunidade não somente de parabenizar essa história edificada na fé,

no  labor  e  no  devotamento  ao  outro,  mas  também,  como mineiro  e  empregados

mineiros, de externar o nosso agradecimento e a nossa gratidão por ofertarem a esta

augusta Casa e ao Parlamento de Minas, que, conforme digo,  é vanguardista em

nível  nacional,  por obra de seus funcionários e servidores abnegados e por obra,

dedicação e energia dos seus Deputados e das suas Deputadas.

Nada melhor do que estar aqui hoje como Governador interino ao lado dessa brava

mulher,  Luzia Ferreira, e desse jovem, Fabiano, revelação de Minas. É um prazer

enorme saber que na estrada da vida pública há pessoas desse estofo, desse escol,

dessa retidão, desse caráter, dessa decência e dessa vontade louca de servir Minas,

Divinópolis  e  nosso  povo.  Realmente  são  parlamentares  extraordinários  que  nos

enchem de orgulho.

Portanto, amiga Luzia e amigo Fabiano, desejo-lhes luz, sabedoria e muito trabalho

e  que  continuem  brilhando  nesta  Casa,  fazendo  o  bem  e  enaltecendo não  só  o

Parlamento de Minas, mas também o nosso Estado. Além disso, que o nosso Estado
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possa  ofertar  a  todo  o  nosso  povo,  a  nossa  gente,  sobretudo,  aqueles  900  mil

mineiros que ainda vivem infelizmente numa situação de pobreza extrema a mesma

sorte que todos nós estamos tendo a oportunidade de desfrutar - sorte de ter uma

vida  melhor,  mais  próspera  e  saudável.  Esse  é  o  desejo  daqueles  que

verdadeiramente abraçam a vida  pública  como verdadeiro sacerdócio.  É isso que

certamente  estimula  a  Deputada  Luzia  e  este  jovem  Fabiano  e  permite  que,  no

âmbito do Congresso Nacional, brilhe um parlamentar diferenciado, bravo, aguerrido,

patriótico, com espírito altaneiro, que brilhou aqui e deixou um exemplo admirável,

sobretudo para mim, haja vista que tive e tenho por ele uma relação muito fraterna e

afetuosa. Digo, sem medo de errar, que ele está inserido naquele grupo privilegiado

de  homens  e  mulheres  de  bem  e  que  se  encontra  num  patamar  de  ponta  e

excelência.

Portanto  quero  trazer  o  agradecimento  e  os  parabéns  ao  Deputado  Domingos

Sávio. Desejo que continue brilhando, fazendo o bem, servindo Minas, honrando a

nossa Casa e as nossas belas tradições, aliás, tradições da vida política que nos

fazem  revisitar  Milton  Campos,  retornar  ao  passado,  lembrar  aquele  espírito

empreendedor  de  JK,  debruçar  sobre  a  história  deste  notável  estadista,  Senador

Aécio Neves, que hoje realiza um trabalho de dimensão nacional e nos faz aplaudir

permanentemente este notável Governador, Prof. Antonio Anastasia, que tem ao seu

lado  este  nosso  querido  amigo,  fraterno,  companheiro  e  extraordinário  homem

público, Alberto Pinto Coelho.

É assim que conseguimos chegar à celebração dessa história bonita de Divinópolis:

pelo sacrífico e denodo e pela entrega de homens e mulheres tão bem representados

pelos senhores, pelas senhoras e por esse coral tão lindo que cantou e encantou o

coração de cada um de nós. Além disso, pelo Presidente da Câmara, pelo Deputado

João  Leite  que  hoje  preside  esta  reunião,  pessoa  maravilhosa,  homem  público

realmente  diferenciado  e  de  notáveis  virtudes.  Ao  chegar  aqui  e  cumprimentar  o

Presidente da Câmara Municipal  de Divinópolis,  este já externou o seu carinho e

admiração pelo Deputado João Leite. É bom termos esse reconhecimento. Digo que,

nesta estrada da vida pública e nesta caminhada por Minas Gerais, acredito que o

sonho  de  cada  um  de  nós  é  ter  uma oportunidade  de  percorrer  os  locais  mais
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simples, distantes e menos favorecidos e identificar no rosto daquele mineiro o rosto

da alegria, do contentamento e da satisfação.

Podem estar certos, senhores e senhoras, de que essa é a satisfação gratificante

da vida pública. É isso que fazemos, que homens e mulheres de bem de Divinópolis

fizeram, que os senhores e as  senhoras estão fazendo e que certamente nossos

filhos e netos haverão de fazer com o objetivo maior de edificar uma história ainda

mais  linda,  promissora  e  que  possa traduzir-se  numa vida  mais  igualitária,  justa,

humana e cristã para todos nós. Portanto não poderia deixar de estar aqui. Obrigado

pelo convite e pela oportunidade.

Parabéns, Vladimir, você é um extraordinário Prefeito, um jovem líder. Fico feliz em

ver aqui o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua família. Isso é o que há de mais

sagrado para todos nós. No exercício da vida pública, esse apoio é fundamental, essa

solidariedade, esse abraço familiar. A família que dá força, alento e entusiasmo para

que possamos suportar  e superar os  solavancos da vida,  acima de tudo, da vida

pública. Meu abraço à senhora, meu abraço ao senhor,  à sua esposa, a todos os

familiares. Que você continue brilhando e fazendo esse trabalho que engrandece não

só  a  história  de  Divinópolis,  mas  de  Minas  Gerais.  O  meu  abraço,  o  meu

reconhecimento e a minha admiração. Divinópolis e Minas Gerais precisam muito de

você. Continue brilhando, continue inspirando tantas outras cidades a percorrer esse

caminho,  que  haverá  de  nos  levar  a  momentos  de  maior  prosperidade,  maior

desenvolvimento  e,  acima  de  tudo,  de  alcançar  aquele  destino  tão  sonhado  e

desejado por todos, o destino da solidariedade e da justiça social. Que Deus abençoe

as senhoras e os senhores. Paz, felicidade e alegria. Viva Divinópolis! Viva os 100

anos dessa belíssima história!

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Parabéns a todos. É uma alegria recebê-los na Casa do povo de Minas Gerais, a

Assembleia  Legislativa.  Cumprimento  meu  caro  amigo,  Deputado  João  Leite,

representando o Presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado José Henrique. Sentimo-nos muito honrados,  porque sabemos que está

fazendo um esforço imenso de estar aqui numa noite em que o nosso time, o Galo,

está jogando. Mas está aqui, prestigiando Divinópolis nesta solenidade. Sabemos que
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está aqui de coração, mas torcendo para que tenhamos uma vitória. É o primeiro jogo

do Atlético no Estádio do Independência, que foi recém-inaugurado. Ou seja, é ainda

mais importante. Cumprimento também o caríssimo amigo Deputado Dinis Pinheiro,

Governador em exercício do Estado de Minas Gerais. Com certeza, hoje é um dia

especial para você na sua trajetória política, porque, apesar de ser interino – você vai

ficar 10 dias -, vai agir como Governador do Estado, portanto representando todos os

mineiros. Como você disse, quem está na vida pública escolheu ajudar  o País, o

Estado dessa forma. É o maior cargo a que poderia chegar no Estado. Portanto, sei

que está muito emocionado. Fico muito feliz com a sua presença. Divinópolis, que é

uma das principais cidades do Estado, com certeza, também está muito orgulhosa de

ter aqui o Governador do Estado. Muito obrigada.

Cumprimento o caríssimo e querido Prefeito Vladimir de Faria Azevedo, que já tem

a honra de ser  o Prefeito  do centenário.  Muito obrigada.  Tenho muito orgulho  de

recebê-lo  aqui,  e  todos  os  nossos  conterrâneos.  Cumprimento  o  querido  amigo

Deputado Federal  Domingos Sávio,  que hoje  nos  representa na Câmara Federal.

Permitam-me também  fazer  referência  ao  Deputado  Jaime  Martins  por  estar  em

viagem fora do País e não poder estar conosco, mas me ligou pessoalmente e me

pediu  que  transmitisse  a  todos  que  está  irmanado  conosco  nesta  solenidade  e

encaminhou  uma  mensagem.  Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Anderson  Saleme,

Presidente  da  Câmara Municipal,  aqui  representando o  Poder  Legislativo.  Vejo  a

presença também dos Vereadores de Divinópolis Pastor Paulo César, ex-Presidente

da Câmara, Rodyson do Zé Milton, Geraldinho da Saúde, se me permitam falar  a

todos só de olhar. Cumprimento o Deputado Fabiano Tolentino, que junto comigo foi

coautor do requerimento, aprovado por todos os Deputados, que deu origem a esta

solenidade. Permitam-me também cumprimentar a Janaína, nossa primeira dama; a

Ana Lúcia, mãe do Vladimir; e o Sr. Hilário, que com certeza acompanham todos os

passos do filho, torcem para dar certo e fazem a sua parte no dia a dia da gestão. Só

de dar amparo espiritual, afeto e afago já é muito importante, porque a vida pública

muitas vezes nos desequilibra, pelas demandas e incompreensões. Ter pessoas ao

nossa lado, que nos acolhem nesses momentos, é muito relevante, e sei que vocês,

com muito carinho, devem acolhê-lo no dia a dia.
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Ao realizar esta reunião especial, em conjunto com o Deputado Fabiano Tolentino,

em  homenagem  ao  centenário  de  Divinópolis,  faço  imbuída  da  necessidade  de

prestar  reconhecimento  à  cidade  e  sua  gente.  Às  suas  lideranças,  aos  seus

empreendedores, aos seus artistas, que são muitos, e a todos que contribuíram para

que  Divinópolis,  ao  completar  100 anos,  se  orgulhe  de  ser  uma das  12  maiores

cidades de Minas e ter o quinto maior Índice de Desenvolvimento Humano do Estado.

Desde a sua origem, ainda no séc. XVIII, como pequeno povoado às margens do

Rio Itapecerica, que - reza a história - fugia das retaliações da Guerra dos Emboabas,

já se prenunciavam as potencialidades por sua localização estratégica. À época, era

motivo de disputa das Câmaras coloniais de Pitangui, São João del-Rei e Itapecerica.

Logo surgiria a primeira igreja, característica dos povoados de Minas, sob a influência

da  colonização  portuguesa  e  da  hegemonia  da  Igreja  Católica.  A cidade  cresceu

abençoada  pelas  águas  dos  Rios  Itapecerica  e  Pará.  Que  privilégio!  Rios  que

continuam a banhar  a cidade,  não com a limpidez de outrora,  e hoje nos pedem

socorro para terem de volta suas águas cristalinas e nos impõem a imperiosa reflexão

de conciliar desenvolvimento com a preservação dos nossos recursos naturais.

Divinópolis tem hoje 213 mil habitantes. Em 1813, quando foi realizado o primeiro

levantamento demográfico, o Distrito contava com 1.154 pessoas. Multiplicaram-se as

pessoas e as oportunidades. Uma delas chegou antes da emancipação do Município

– a inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas, em 1890, no governo de João

Pinheiro,  gerando desenvolvimento  para  o  Distrito  do  Espírito  Santo.  Desde  essa

época o transporte ferroviário tem função estratégica no crescimento da cidade e hoje

pode impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento, com a implantação de um novo

ramal e de um porto seco, cuja infraestrutura já se encontra instalada. A implantação

da Usina do Gafanhoto, a primeira do Estado no campo da energia elétrica, também é

marco importante na infraestrutura da cidade, propiciando investimentos produtivos.

Em agosto de 1911,  o Presidente do Estado,  Júlio  Bueno Brandão,  emancipou o

Distrito, e, no dia 1º de junho do ano seguinte, o de 1912, foi instalado o Município de

Divinópolis.

A história de um povo é feita a muitas mãos, mas em todos os momentos decisivos

há aqueles que se destacam por sua liderança. Entre tantos que contribuíram para a
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emancipação de Divinópolis, permitam-me lembrar aqui o farmacêutico Pedro Xavier

Gontijo, o comerciante Antônio Olímpio de Morais, o advogado Francisco Ribeiro de

Carvalho e o Pe. Matias Lobato,  que tiveram importante participação na luta pela

emancipação de Divinópolis.

Antônio Olímpio foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal, que, àquela época,

tinha função executiva  e  legislativa,  e,  portanto,  podemos  considerá-lo  o  primeiro

Prefeito da cidade. Pe. Matias Lobato emprestou seu nome a uma escola e com ele

guardo uma relação de afeto, pois foi lá que me formei no curso primário.

Seis Presidentes da Câmara, que eram também os Prefeitos, sucederam-se até

1930,  quando  o  Legislativo  foi  abolido  pelo  Governador  Olegário  Maciel  e  Pedro

Xavier  Gontijo foi  nomeado Interventor municipal,  ficando seis  anos no cargo, até

1936. Quero lembrar aqui que foi no período getulista, na época do Estado Novo.

Seguiram-se  vários  Prefeitos  nomeados  até  1947,  quando  foi  restabelecida  a

eleição  direta,  sendo  eleito  Jovelino  Rabelo.  Cada  um,  a  seu  tempo  e  com  as

condicionantes  históricas  específicas,  contribuiu  para  o  desenvolvimento  de

Divinópolis e para sua afirmação como cidade-polo do Centro-Oeste mineiro.

Vieram as siderurgias, as fundições, as confecções. O comércio e a prestação de

serviços se tornaram vigorosos, ampliando as oportunidades de trabalho e de renda,

propiciando a expansão da população urbana com a atração da população da zona

rural e das cidades vizinhas.

A cidade se fortaleceu na área da educação, incluindo o ensino superior. Na década

de 60, poucas cidades do interior tinham essa modalidade de ensino. A Fafid, hoje

Inesp; a Fadom e a Faced são dessa época.

Outro  destaque  é  a  referência  no  atendimento  à  saúde.  São  vários  hospitais,

clínicas, laboratórios e especialidades médicas, que consolidam sua referência com a

inauguração do Hospital Público Regional, em fase final de construção.

Divinópolis não seria a mesma sem as manifestações culturais e a criatividade de

seus artistas, em todas as áreas. Lembro aqui das tradições de matriz africana - o

congado, as folias de reis -, dos corais - e aqui temos uma belo exemplo de como os

corais prosperaram em Divinópolis -, do artesanato, de Adélia Prado, na literatura; de

Túlio  Mourão,  na  música;  de  GTO, nas artes  plásticas,  entre  tantos  talentos  que
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projetaram e projetam a cidade no cenário nacional e internacional e afirmam a nossa

identidade de divinopolitanos.

Senhoras e senhores, o mundo mudou nestes 100 anos. Os atores são outros. Mais

exigentes, mais participativos, mais senhores de direitos. A democracia se consolidou,

e não há mais espaço para Interventores ou Prefeitos nomeados. O voto, mais que

um dever, é um direito. A liberdade é ampla e sem adjetivos. O desenvolvimento tem

que ser sustentável; a ética passa de valor individual a requisito fundamental da ação

política. As mulheres votam, embora ainda continuem basicamente como eleitoras. E,

em  toda  a  história  de  Divinópolis,  apenas  quatro  conseguiram  se  eleger  como

Vereadoras.

Prefeito Vladimir e Presidente da Câmara Municipal Anderson Saleme, o povo lhes

concedeu  o  privilégio  de  estar  à  frente  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  no

centenário da cidade. Sei que os senhores têm consciência da responsabilidade de

governar uma cidade com tantos desafios. E sei que o fazem com dedicação, com

compromisso público e ético, valorizando a participação da sociedade, tendo como

foco a melhoria da qualidade de vida e a expansão da cidadania - princípios e valores

que esperamos que prevaleçam no presente e no futuro da gestão pública da cidade

-, e que serão lembrados por isso. O que a memória ama fica eterno, disse Adélia

Prado.

Divinópolis me acolheu, e serão eternas as minhas lembranças, como as do grupo

de jovens, da Igreja Nossa Senhora da Guia,  do centro do Colégio Estadual,  das

horas dançantes, dos bailes, dos namoricos no cinema, das serenatas e da União

Estudantil  de  Divinópolis,  onde  iniciei  as  minhas  militâncias  sociais  e  as  minhas

convicções políticas transformadoras. Eterna será a lembrança da rebeldia daqueles

tempos; eterna será a cidade de Divinópolis, agora centenária. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Fabiano Tolentino

Exmo.  Sr.  Deputado  João  Leite,  representando  o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa; hoje Governador do Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, do

qual realmente temos um orgulho especial, assim como pelo Deputado João Leite, pois

estamos sempre juntos. O Deputado João Leite é uma pessoa fantástica nesta Casa e

sempre nos auxilia em todas as nossas demandas. Muito obrigado por tudo, Deputado.
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Hoje está aqui, nesta Casa e nesta noite festiva, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de

Divinópolis,  Vladimir  de  Faria  Azevedo.  Gostaria  de  cumprimentar  todos  os

Secretários e funcionários da Prefeitura de Divinópolis e também a Sra. Ana Lúcia,

mãe do Prefeito, o seu pai Hilário, a Janaína e o Emanuel, que estão em casa. Mas

tenho  a  certeza  de  que,  pela  vibração,  estão  torcendo  por  Divinópolis  neste

centenário.

Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Domingos  Sávio,  companheiro,  batalhador,  que  já

esteve nesta Casa também e que sabe dos desafios que enfrentamos todos os dias.

Mas V. Exa. também sabe o quanto é gostoso estarmos aqui, trabalhando por Minas

Gerais, por Divinópolis e pela nossa região.

Gostaria de cumprimentar o Buião e toda a equipe do Deputado Jaime Martins, que

não se faz presente,  mas está muito bem representado.  Também cumprimento  o

Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Vereador Anderson Saleme, com o

qual  tive  o  privilégio  de  estar  na  Câmara  Municipal.  Também  cumprimento  os

Vereadores Pastor Paulo, Rodyson, Geraldinho e todos os Vereadores de Divinópolis.

Talvez  eles  não  possam  estar  aqui,  mas  estão  de  coração  e  devem  estar  nos

assistindo pela TV Assembleia.

A  Deputada  Luzia  é  essa  companheira,  e  acho  que  política  se  faz  com

companheirismo e com amizade. A Deputada Luzia, no momento em que pensou em

fazer  esta reunião,  primeiramente, pensou em mim, procurou-me.  Ela foi  até meu

gabinete  e falou:  “-  Deputado,  vamos fazer  a reunião.”  Realmente,  essa iniciativa

partiu da Deputada Luzia, e temos de render esta homenagem, muito bem escolhida,

neste ano festivo de Divinópolis.  A Deputada veio homenagear  essa cidade e me

chamou para ser o seu coautor.  Por isso, fico muito feliz por representar a nossa

Divinópolis  e de estar  aqui  ladeado da Deputada Luzia,  que também é da nossa

cidade, a qual está muito bem representada. Juntamente com os Deputados Federais

Domingos  Sávio  e  Jaime  Martins  e  com  o  Prefeito  Vladimir,  estamos  levando

benefícios para essa cidade. É muito gostoso quando trabalhamos uma política em

parceria.  Acho que política tem de ser feita dessa forma. Senhoras e senhores, a

população divinopolitana faz-se presente aqui  com suas representações. Fico feliz

porque a Casa do povo mineiro, a Assembleia Legislativa, está de portas abertas para
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nós,  divinopolitanos.  Esta  reunião,  momento  festivo  e  de  alegria,  alcançará,  pela

transmissão da TV Assembleia, toda Minas Gerais.

Havia redigido um discurso mas neste momento quero falar de coração. A Deputada

Luzia, que me antecedeu, já contou, magnificamente, toda a história de Divinópolis,

mencionando  todos  os  Prefeitos  que  por  lá  passaram,  a  quem  também  rendo

homenagens, assim como aos Vereadores e às nossas figuras fantásticas, tais como

Adélia Prado e GTO, que é um grande artista. A história de Divinópolis é bonita, uma

história de grandeza e pujança, a que muito bem se referiu a Deputada Luzia. Neste

momento, falarei com a voz do coração, lembrando-me daquele primeiro momento,

em  que  lá  estive  como  Vereador.  Rendo  homenagens  ao  Deputado  Dr.  Rinaldo

Valério, que fez um bom trabalho por Divinópolis. Cito também o Prefeito Demétrio,

que  me convidou  a  ser  Secretário  de  Esportes.  E  aí  começa  a  minha  trajetória

política. Fiquei feliz como Vereador, mas eis que o destino quis algo mais para nós.

Partimos  para  uma  campanha  difícil,  juntamente  com  nomes  expressivos  de

Divinópolis, e estamos aqui. Este é um momento de emoção e alegria por sabermos

estar  representando  Divinópolis  na  Assembleia  Legislativa,  cidade  em  que  obtive

23.500 votos entre os meus 31 mil votos, portanto mais de 85% de minha votação foi

dada pela população divinopolitana, a quem agradeço.

Gostaria de dizer, Prefeito Vladimir, que estamos à disposição para ajudar nossa

cidade.  Nesses  dois  anos,  por  meio  de  emendas  de  nossa  autoria,  levamos

R$2.000.000,00  para  aquela  cidade,  trazendo-lhe  uma diversidade  de  benefícios:

reforma de quadras, de áreas de esporte, academias populares, ambulâncias para a

Secretaria  de  Saúde,  calçamento,  infraestrutura  etc.  Portanto,  já  temos  algo  a

contribuir para com o centenário de Divinópolis.

Agradeço imensamente a todos. Rendo homenagens ao coral da Escola de Música,

ao  Maestro  José Carlos  -  realmente maravilhoso -,  mostrando a  nossa cultura,  a

nossa grandeza. Divinópolis é uma cidade que cresce de forma ordenada, é um lugar

gostoso de se morar. Divinópolis é uma cidade boa, cujo horizonte brilha sob o sol do

nosso Divino Espírito Santo. É realmente muito gostoso estar aqui. Agradeço a todos

vocês e digo-lhes que contem conosco. Divinópolis está completando 100 anos, mas

virão outros 100, e mais outros 100. Com a parceria certa e bem feita, que é a melhor
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forma de se fazer política, a nossa Princesinha do Oeste crescerá cada dia mais,

alavancando o progresso e propiciando às cidades da região um futuro melhor.

Muito  obrigado.  Fica  aqui  o  abraço  do  Deputado  Fabiano  Tolentino.  Parabéns

Divinópolis  por  seu  centenário.  Estaremos  sempre  juntos,  trabalhando  por  essa

grande cidade, que é a cidade que amamos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o Presidente em

exercício  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  José  Henrique,  fará  a  entrega  ao

Exmo.  Sr.  Vladimir  de  Faria  Azevedo,  Prefeito  Municipal  de  Divinópolis,  de  placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguinte dizeres: “A

história  de  Divinópolis  surge  de  50  famílias  moradoras  das  margens  dos  rios

Itapecerica e Pará e, em 1912, o povoado torna-se Município emancipado. Hoje, a

cidade é uma referência no Estado e no País como centro financeiro comercial, com

suas  inúmeras  confecções  de  roupa  de  pronta-entrega,  além  de  ser  importante

núcleo cultural. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta a Divinópolis justa

homenagem em seu centenário  pelo  seu grande destaque no cenário  estadual  e

nacional”.

O  Sr.  Presidente  -  Convido  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Fabiano

Tolentino para que juntos possamos entregar a placa ao Prefeito Vladimir.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Prefeito Vladimir de Faria Azevedo

Boa  noite,  meu povo de Divinópolis,  queridos  e  queridas  cidadãs  que aqui  me

acompanham nessa caravana tão importante e tão significante para a nossa história.

Quero abraçar e cumprimentar meu dileto amigo Deputado João Leite, que não deixa

passar nada. O João Leite,  meu companheiro,  fez história no esporte mineiro, no

glorioso Atlético, e aqui é um homem de Deus defendendo os interesses do povo de

Minas e com muita honra preside essa reunião. Quero abraçar o Deputado Federal

Domingos Sávio, aqui representando a Câmara dos Deputados, um companheiro de

longa caminhada e que também dedicou nesta Casa Maior das Leis de Minas Gerais

seu talento  e sua liderança em nome de Divinópolis  e  do  povo do Centro-Oeste

mineiro.  Tive  a  alegria  de  ver  aqui  também meu caro amigo Hélio  Araújo,  nosso
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querido  Buião,  representando  o  Deputado  Federal  Jaime  Martins,  que  está  em

viagem.

Sinto-me muito feliz também em ter ao meu lado o Vereador Anderson Saleme,

Presidente  da  Câmara  Municipal,  amigo  de  vida,  e  saber  que  vários  Vereadores

dedicaram sua agenda para estar aqui conosco. Eu pediria para ficarem de pé os

Vereadores Rodyson, o Geraldinho, o Pastor Paulo. Esses três foram os que eu vi, há

mais algum Vereador presente? A presença dos senhores torna mais representativo o

Poder Legislativo Municipal nesta importante cerimônia. Quero,  de forma especial,

abraçar  e  agradecer  os  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Luzia  Ferreira,  que  hoje

representam tão bem a nossa terra do Divino, nesta Casa e, com essa cerimônia,

colorem de forma especial a magia do momento do Centenário de Divinópolis. Minas

Gerais tem dezenas de Municípios emancipados no dia 1º de junho de 1912, e creio

que  esta  Casa  terá  oportunidade  de  homenagear  poucos.  É  pelos  nossos

representantes,  pela  grandeza de nossa cidade e  pela  aquiescência  de  todos  os

pares que compõem as 77 cadeiras do nosso Parlamento mineiro que temos essa

honrosa alegria e distinção de estar aqui nesta noite.

Muito obrigado, Deputado Fabiano Tolentino, Deputada Luzia Ferreira. Em nome do

povo de Divinópolis,  agradeço essa distinção, que torna o nosso centenário muito

mais  significativo.  Ficará  registrado  nos  anais  da  nossa  história,  para  as  futuras

gerações  tomarem  conhecimento  dos  cidadãos  e  cidadãs  que  aqui  vieram,  que

dedicaram a noite para aplaudir sua cidade, na Casa Maior das Leis de Minas Gerais.

Quero também registrar  a felicidade por me acompanharem a minha família,  meu

porto seguro: a minha esposa amada, Janaína; meus pais, Hilário Azevedo, ex-Vice-

Prefeito de Divinópolis, que muito me inspirou na minha vida pública, e acima de tudo

nos meus valores, na minha conduta e retidão na coisa pública; a minha mãe, Ana

Lúcia, que me educou, como professor, com muita honra também me acompanha.

Aqui hoje há uma plateia que representa muito a nossa cidade. Há praticamente

todos movimentos sociais, como lideranças comunitárias, culturais e movimentos. Há

representação do movimento negro, do movimento gay, há a sociedade dos surdos,

do movimento de defesa do consumidor. Enfim, há representação da sociedade de

forma muito expressiva. Está aqui o meio acadêmico representado pelo Prof. Pedro
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Pires, há aqui a cultura, representada pelo Coral. Divinópolis é a terra dos corais, das

belas  vozes,  representada pelo Maestro  José Carlos,  grande amigo,  que tem um

grande talento na regência de corais. Já houve ótimos corais na cidade regidos pelo

José Carlos e agora ele nos empresta o seu talento no Coral Municipal de Divinópolis.

Agradeço-lhes muito por estarem aqui  de forma voluntária,  e também por  amor a

nossa cidade, embelezando a nossa cerimônia.

Mas o que vale é sentir e viver esse momento. Dos 5.564 Municípios do Brasil,

Divinópolis, nos seus 100 anos de história, chega entre os 130 maiores. Minas Gerais

é o Estado com maior número de Municípios, 853, e Divinópolis está próximo dos 10

maiores de Minas; tem o quinto IDH, a quinta melhor qualidade de vida do Estado; a

melhor educação pública fundamental de Minas Gerais,  a quinta melhor do Brasil.

Somos reconhecidos pelo Ipea como uma das 20 metrópoles do futuro. Contamos

com a Fundação João Pinheiro, colocando Divinópolis entre as 10 melhores cidades

de Minas para se viver e se investir. A revista Exame divulgou que estamos entre as

100 maiores do Brasil  e  melhores também para se investir.  Nesses 100 anos de

história, que nasceu dos trilhos da ferrovia, ela chega hoje muito embalada pela força

da sua gente, pela dedicação de seus fundadores. O folheto que a Câmara trouxe

muito bem expressa o quão eles foram abnegados.

A Deputada Luzia Ferreira já relatou momentos importantes da nossa história, dos

fundadores, dos que deram sequência. Tenho o privilégio de ser a quarta geração de

uma família. Nessa foto aparece o meu bisavô, João Severino de Azevedo, com um

bigodão,  que  foi  o  primeiro  Prefeito,  como o  mais  velho  da  cerimônia,  antes  da

eleição de Antônio Olímpio de Morais. Pela coincidência histórica ou providência, já

que somos a cidade do divino, marcada pela fé, e nós acreditamos na providência, foi

ele que deu posse a Antônio Olímpio de Morais. E hoje, nessa roda da vida, quis o

destino que eu estivesse à frente dos destinos da nossa divina, centenária e amada

cidade.

É um momento em que uma linha imaginária do tempo cria um marco muito forte

que me enche de orgulho e de responsabilidade, que me enche de esperança em ver

que a nossa cidade-oficina continua forte, com o vigor da sua gente que a construiu,

que  a  nossa  cidade-esperança  continua  projetando  tantos  talentos,  que  a  nossa
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cidade-esperança continua sendo uma referência para o Centro-Oeste Mineiro, com

suas cidades-irmãs, vizinhas, para Minas e para o Brasil.

Hoje,  além do público  presente,  quero  abraçar  todos os telespectadores  da  TV

Assembleia,  que  estão  nos  assistindo  em  Divinópolis,  em  todas  as  fronteiras  de

Minas. Esta Casa faz que a máxima de Guimarães Rosa de que Minas são muitas se

converta numa unidade das Minas e das Gerais, encontrando-se nas suas diferenças

para fazer  este nosso Estado tão querido e grandioso, esse pilar  fundamental  do

desenvolvimento do Brasil e da política brasileira.

Quero dizer da felicidade de estar conosco o Governador em exercício, Presidente

desta  Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que  precisou ausentar-se,  representando  o

Governador  Anastasia,  que  está  em  viagem.  Vejo  aqui  a  chegada  do  Deputado

Doutor  Viana,  a  quem  agradeço  a  presença.  Fico  feliz  em  ver  a  importância  de

Divinópolis ser reconhecida nesta Casa Maior. Temos muita coisa a comemorar no

centenário.  Hoje  mesmo  tivemos  uma  cerimônia  de  sorteio  de  311  residências.

Estamos batendo recorde em moradias para várias famílias e sabemos o quanto isso

significa neste momento do centenário. Estamos construindo um hospital. Se Deus

quiser, teremos no bicentenário, em 2112, vidas salvas e pessoas comentando sobre

a nossa ousadia em construir um hospital, que já começa com 200 leitos e 17.000m²

de área construída e que será um divisor de águas na qualidade e na salvação de

tantas vidas do povo de Divinópolis e do Centro-Oeste mineiro.

Segunda-feira estaremos recebendo o Presidente da Copasa, Dr. Ricardo Simões,

e quero convidá-los de antemão para estar conosco na ocasião em que daremos a

primeira ordem de serviço para a efetiva despoluição do Rio Itapecerica, um sonho de

tantas gerações. Nós faremos sua salvação e faremos que a sua gleba virente, que

cantamos  no  nosso  hino,  seja  mais  ímpar,  seja  mais  próspera  para  as  futuras

gerações. Estamos também preparando o edital para o complexo de tratamento de

resíduo  e  o  nosso  aterro  sanitário,  com  termos  estruturantes  para  uma  cidade

sustentável que queremos fazer. E fazemos juntos, escrevendo com os Vereadores

compromissados, com as lideranças compromissadas e as instituições que somam

conosco num processo de gestão compartilhada, e junto ao Vice-Prefeito Francisco,

que faço questão de cumprimentar. Ele coordenou o Minha Casa, Minha Vida e, junto
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a  mim,  administra  a  nossa  cidade  nesse  processo  de  união  que  conseguimos

estabelecer  com  lideranças  políticas  -  Prefeito,  Vice-Prefeito,  Vereadores

comprometidos com esse projeto, Deputados Estaduais e Federais -, de modo que

todos remem para o mesmo lado. Já é difícil remar para o mesmo lado, imaginem

nós, mandatários de vocês, da população, disputarmos às vezes outro interesse que

não seja convergir o interesse público e fazer progresso na saúde, na educação, na

assistência social, no desenvolvimento econômico, em todas as faces das políticas

públicas. É assim que pensamos, que agimos.

Caro  Deputado João Leite,  que preside  esta reunião,  a cada dia  vemos  que a

política  séria  vale  a  pena.  Caminhar  com as  mãos  limpas,  a  cabeça fria,  mas  o

coração  muito  quente  faz  a  diferença  dos  rumos  da  história  para  melhor,  faz  a

diferença na vida das pessoas para melhor. Esse é o grande legado que a política

nos deixa, a grande gratificação e a grande remuneração que pode ter um político

que defende o interesse público.

A cada dia da minha caminhada,  agradeço a Deus e ao Divino Espírito  Santo,

nosso  padroeiro,  a  luz  que  me  dão  para  eu  continuar  nessa  caminhada  e  a

oportunidade que tenho de servir à minha cidade todos os dias e neste momento,

acima  de  tudo,  mágico  do  nosso  centenário.  Junto  a  todas  essas  pessoas  -

empresários, trabalhadores, educadores,  lideranças comunitárias  -  queremos fazer

que essa cidade seja cada dia mais divina.

Obrigado,  Deputados, obrigado, meus caros cidadãos, por estarem aqui comigo,

nesta noite,  representando Divinópolis  para Minas Gerais,  que reconhece a nossa

cidade como centenária e fundamental para o desenvolvimento do Estado. Vamos

juntos, a cada dia, fazer o centenário. Teremos muitas ações e eventos pela frente e

faremos  que  Divinópolis  seja  mais  progressista,  humanista,  acolhedora  e

desenvolvida. Um grande abraço a todos. Vamos juntos nessa caminhada.

Palavras do Vereador Anderson Saleme

Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar nesta Casa do povo mineiro,

recebendo a homenagem que Divinópolis certamente merece. Quero cumprimentar o

Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa, Deputado de destaque da nossa Assembleia

Legislativa; o Deputado João Leite, que hoje preside esta reunião e o faz de forma
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brilhante, pois sabemos da dedicação e do empenho desse parlamentar; o Deputado

Federal Domingos Sávio, meu amigo, representando aqui a Câmara Federal; e o meu

amigo Jaiminho Martins, que não está presente conosco, mas que certamente, com a

sua  equipe,  esse  apoio  e  esse  estafe  de  assessores  que  abrilhantam  o  evento,

constará como sendo aqui representado; meu amigo de caminhada Vladimir de Faria

Azevedo – aliás, temos uma ligação histórica, que nos une, e certamente Divinópolis

ganha com isso. Tenho certeza de que a gestão de uma cidade precisa ser numa

direção única. Certamente o Poder Legislativo tem a sua obrigação, juntamente com

o Poder  Executivo,  de  escolher  as  melhores decisões  e  o melhor  caminho a  ser

trilhado.

Cumprimento também os nossos anfitriões, o Deputado Estadual Fabiano Tolentino,

político brilhante, talentoso e um expoente da nossa cidade; a nossa querida Luzia

Ferreira, que, por ser também tão carinhosa conosco de Divinópolis, recebe o carinho

e o calor de todos nós que a respeitamos e a amamos tanto; e todos os presentes.

Sabemos que nominar todos é muito difícil, mas quero começar com os Vereadores

de  Divinópolis  que estão  presentes  -  aliás,  já  foram  nominados,  mas certamente

merecem  um destaque especial,  porque  vieram e  estão aqui  fazendo aquilo  que

todos esperam, que é representar Divinópolis nesta grande solenidade: Pastor César,

ex-Presidente  da  nossa Casa;  Rodyson do Zé Milton,  meu 1º-Secretário  e amigo

pessoal; e Geraldinho da Saúde, que, além de colega de partido, é um parlamentar

brilhante  e  um  amigo  querido.  Quero  estender  os  cumprimentos  aos  irmãos  do

Partido da República que estão presentes e vieram em peso, mostrando que esse

partido é realmente unido, que não só acompanha seu Presidente, mas também está

onde as boas pessoas estão.  Saúdo a  todos,  aos  meus  companheiros  do  Lions,

representados aqui pelo ex-Presidente Augusto Fidélis, que também merece o nosso

destaque.

Entre tantas lideranças comunitárias, lideranças importantes, como aqui já foram

ditas, sabemos que todas merecem destaque, desde os meus amigos do Movimento

Unificado Negro,  do  MGD,  assim  como vários  Presidentes  de  bairros.  Queremos

destacar  que as lideranças realmente natas e verdadeiras  são os senhores,  que,

naquela pressão e naquelas dificuldades do dia a dia, fazem tudo com tanta atenção
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e tanto carinho e respeito pela população. Destaco os meus amigos da Sociedade

dos Surdos. É bom registrar, porque sou paraplégico, pessoa com deficiência e tenho

muito orgulho de ter essa bandeira. Em Divinópolis, há mais de 30 mil pessoas com

deficiência. Certamente todas merecem um carinho especial, não porque possuem

alguma  deficiência,  mas  porque  estão  à  margem  de  tantas  conquistas  e  tantos

direitos. Precisamos nos fortalecer para sairmos e participarmos da sociedade com

igualdade. Temos a honra de ter um coral tão majestoso. Na pessoa do Maestro José

Carlos, cumprimento cada um dos integrantes, que sempre nos alegram porque estão

em  momentos  festivos  e  importantes.  Maestro  José  Carlos,  tenho  um  carinho

especial por cada um. Quero cumprimentá-lo e pedir que o senhor dê um aperto e um

abraço em cada um por mim. Sabemos que a cultura de Divinópolis é muito mais do

que conhecemos, significa muito para nós.

Saúdo a minha irmã, a minha noiva, que também vieram me acompanhar, porque a

família tem de estar juntinha. Cumprimento a minha amiga Ana Lúcia, o Vladimir, meu

amigo pessoal, por quem tenho muito respeito e admiração, e, posso dizer,  amor.

Cresci  junto  desse  homem  maravilhoso,  Hilário  Azevedo,  que,  para  mim,  é  uma

referência moral e pessoal. Cumprimento também a minha amiga Janaína, mãe do

Emanuel e esposa do Vladimir, que hoje também está aqui para reconhecer, no seu

maridão, o grande Chefe do Poder Executivo da nossa cidade. É importante para nós

estar na Casa do povo mineiro, recebendo os representantes de Divinópolis. Orgulho-

me muito de ter sido eleito Vereador por Divinópolis no segundo mandato. Falo isso,

porque nós, Vereadores, somos os políticos mais próximos da população - o Prefeito

Vladimir também passou por essa etapa - e recebemos a pressão, recebemos o calor.

É aí que vemos a importância de termos Deputados Estaduais e Federais para nos

ajudarem. Deputados Domingos Sávio e Fabiano Tolentino e Deputada Luzia Ferreira,

o Vereador não está sozinho.  Mencionei  só esses três  Deputados porque são de

Divinópolis e puxam a sardinha para nós mesmos. Não tenho dúvida de que vamos

contar muito com todos vocês, porque, no seu centenário, Divinópolis, a Princesa do

Oeste, mostra a sua força e que tem um potencial muito grande nas suas atividades

econômicas,  culturais  e  diversas.  Saúdo  a  equipe  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis, que veio conosco para cobrir este evento e que tem muito a aprender
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com a equipe desta Assembleia Legislativa, que é referência para o Estado. Nós, que

somos referência para o Centro-Oeste, Deputado João Leite, que hoje preside esta

sessão e representa a autoridade maior deste Parlamento, queremos aprender e ter

boas influências do Poder Legislativo mineiro na nossa Câmara Municipal. Apesar

dos  100  anos,  ainda  estamos  engatinhando  e  temos  muito  que  aprender.  Temos

muito a fazer e mostrar para a população de Divinópolis a que viemos. Àqueles que

nos  assistem  pela  TV  Assembleia  e  logo,  logo,  também  nos  assistirão  pela  TV

Câmara,  porque  estamos  gravando  esta  reunião,  fica  o  nosso  respeito,  a  nossa

gratidão. Mais do que isso, fica o convite para conhecerem Divinópolis, que é uma

cidade  muito  hospitaleira,  calorosa,  que  recebe  com  muito  carinho  todos  que  ali

aportam.  Deputado  Fabiano  Tolentino  e  Deputada  Luzia  Ferreira,  anfitriões  desta

noite,  estamos muito  emocionados e felizes.  Em nome do Poder  Legislativo,  que

também fez 100 anos, conforme já foi citado pela Deputada Luzia Ferreira, queremos

agradecer-lhes. Depois de uma história tão completa, a nossa foi quase que para

complementar.  Foi  muito  importante  saber  que  a  história  de  Divinópolis  vai  ser

contada  e  ouvida  por  todos  que  estão  aqui  presentes,  que  participam  desta

solenidade e por aqueles que também estão nos assistindo pela TV Câmara. Eu,

Anderson  Saleme,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Divinópolis,  os  três

Vereadores  que  vieram  representando  aquela  Casa,  a  Secretária-Geral  e  toda  a

comitiva  de  servidores  que  vieram  aqui  prestar  esta  homenagem  a  Divinópolis,

agradecemos-lhes de coração.

Fica o nosso carinho e a nossa emoção a todos que estão aqui, porque sozinhos

não conseguimos dar muitos passos. Precisamos que esta comitiva de Divinópolis,

que veio para saudar e participar desta homenagem, sinta-se também contemplada. A

nossa presença aqui, minha e do Vladimir, na verdade é o espelho de vocês. Vocês

que nos escolheram, que muito bem fizeram suas opções, mas que hoje têm aqui,

por meio do Prefeito Vladimir e do Vereador Anderson, os representantes eleitos de

Divinópolis,  que o fazem com muito orgulho. Temos uma honra muito grande, um

respeito muito grande, e sabemos que Vereador, mais do que um título, é um servidor

que está à disposição da população. Por ter a proximidade, confesso que sofremos

uma pressão grande, mas uma pressão necessária, que nos faz crescer.
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Agradeço a oportunidade, Deputado Fabiano Tolentino, Deputada Luzia Ferreira e

Deputado  Doutor  Viana,  nosso  ex-Presidente,  que  também  acolhe  o  povo  de

Divinópolis com respeito e carinho, para que consigamos que esta noite esteja dentro

do nosso calendário do centenário. Faltam 28 dias para o grande dia, e todos que

estão aqui certamente estarão conosco. Mas fica o convite para aqueles que não

estão, que nos assistem, para que possam participar.

Sei que minha mãe está em casa, certamente com a TV ligada, vendo seu filho, seu

amigo  Prefeito  e  essas  pessoas  de  bem,  que  estão  aqui  hoje  para  receber,

humildemente, esta importante homenagem, que para nós é fundamental para dar o

ânimo,  o  entusiasmo  e  aquele  impulso  ao  nosso  trabalho  parlamentar.  Registro

também, dentro da minha lista, de tantas e tantas homenagens que foram citadas

aqui,  o  MGD de Divinópolis  e  lideranças  que,  se  não  foram  nominadas,  citadas,

sintam-se também contempladas.

Agradeço finalmente. Nós sempre gostamos de falar muito, é uma característica,

para  não  esquecermos  ninguém.  Por  esta  homenagem,  reconheço  nesta  Casa,

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com todo o respeito e o nosso carinho, o

nosso exemplo, o nosso espelho de correção, de ética e de moral. Deputado João

Leite, agradeço em nome de V. Exa. e do Deputado Dinis Pinheiro, que é Presidente,

Governador, amigo, e merece também ser citado, mesmo na sua ausência. Sabemos

dos seus grandes compromissos, da sua vida ativa de um jovem que já alçou o cargo

máximo  do  Estado,  que  pode  ser  um  prenúncio  para  os  próximos  passos,  que

certamente ele dará.

Um grande abraço a todos, meus amigos e minhas amigas. Quero que cada um

receba o abraço do Presidente da Câmara e dos Vereadores que estão aqui conosco.

Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Domingos Sávio

Boa  noite  a  todos  e  a  todas,  meus  conterrâneos,  amigos,  e  a  todos  que  nos

acompanham  pela  TV  Assembleia,  em  Divinópolis  e  em  centenas  de  outros

Municípios mineiros, com certeza muitos deles se inspirando também nessa história

de luta, de dedicação, de civismo, construída pelo povo de Divinópolis, e muitos que

também foram inspiração para nós. Muitas outras cidades, como Itapecerica, de onde
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viemos, e Pitangui,  que são precursoras dessa saga, dessa luta dos mineiros que

nascem nas diversas Minas, que somos nós.

Cumprimento o Presidente neste momento, nesta Casa, que está presidindo esta

reunião,  meu  amigo  de  longa  data,  Deputado  João  Leite;  igualmente  os  dois

Deputados autores do requerimento, meus conterrâneos, Deputada Luzia Ferreira e

Deputado  Fabiano Tolentino.  Feliz  iniciativa  de  vocês,  assim  como várias  outras,

sempre com espírito de união por Divinópolis.

Querido Doutor Viana, parceiro, vizinho de gabinete, uma pessoa que sempre me

inspirou,  pela  sua seriedade,  pela  sua competência,  também ex-Presidente  desta

Casa. Saúdo o Anderson Saleme, Presidente da Câmara. Quero destacar os nossos

três amigos Vereadores presentes, o Pastor Paulo César, o Geraldinho da Saúde, o

Rodyson,  além  do  José  Milton  e  as  diversas  lideranças.  Vejo  tantas  lideranças

comunitárias, o povo dos bairros, da luta voluntária pela nossa gente de Divinópolis, o

que me deixa extremamente feliz.  Permitam-me saudá-los na pessoa de um velho

lutador do movimento comunitário, pai do querido Prefeito Lalinho, Hilário Azevedo.

Eu te vejo e me lembro da sua luta ainda na fundação da Fambaccord e depois como

Vice-Prefeito oriundo do movimento comunitário.  Uma história belíssima de família

dedicada à vida pública, começando com o seu avô, que presidiu a primeira sessão

da Câmara, como lembrou o Vladimir. Hoje, nessa sequência histórica, na figura do

Prefeito, a quem agora quero cumprimentar, temos a demonstração clara de que a

história  se constrói  essencialmente pelas  pessoas,  e as  pessoas  se  organizam a

partir das famílias. Família é uma coisa bonita. João e eu conversávamos, quando ele

dizia da sua luta e do seu amor pela família. E ainda brincava: “A Cherie está ali com

a sua filha. Vocês estão conseguindo se encontrar?” A gente namora pelo menos nas

solenidades, porque a saudade é muita, cada um lutando à sua maneira pelas causas

que temos pela frente. Você também, Vladimir, mantém essa tradição de uma família

que tem amor a Divinópolis.

Divinópolis  é para  nós uma grande família.  Divinópolis  é  para nós uma história

construída a cada dia, com seus filhos naturais e adotivos, como eu, que amam essa

cidade de paixão e que,  com certeza,  se  orgulham de chegar  ao seu centenário

rendendo louvor àqueles que, ao longo de um século, lutaram e construíram esse



293
____________________________________________________________________________

tesouro, referência para todos nós, mineiros, e, ao mesmo tempo, impulsionando-nos

a trabalhar mais, porque sabemos os desafios que temos pela frente. É com esse

espírito que vejo com alegria o Prefeito ter repetido tantas vezes a palavra “união”.

União  necessária,  união  essencial,  especialmente  na  vida  pública.  No  ambiente

democrático é natural  que haja disputas, mas o trabalho do dia a dia em prol  da

nossa gente requer união. A união que nós, Deputados, temos tido. Algumas vezes,

surpreendentemente, ainda ficam querendo colocar indagações, mas ela é natural,

necessária, é o que o povo de Divinópolis quer. Que Fabiano, Luzia, assim como os

que nos acolhem aqui na Casa do povo mineiro, que são os Deputados que falam

pela nossa gente no Estado, estejam unidos. Que eu e o Deputado Jaime – a quem

aproveito para saudar  na pessoa de seus representantes, em especial  o  Buião –

estejamos  unidos  na  Câmara  Federal,  trabalhando  por  Divinópolis,  para  que

possamos preservar essa história bonita e construir uma nova história a cada dia.

Prefeito,  você lembrou do nosso rio.  Talvez, de tudo, seja o mais simbólico, até

porque está no nosso hino, a gleba virante, ali onde está a curva do Rio Itapecerica,

onde cresceu essa cidade maravilhosa. Isso precisa ser salvo e você já começou o

trabalho,  fazendo  não  só  um  projeto,  mas  iniciando  efetivamente  as  obras  de

despoluição.

Não podemos ficar parados no tempo. Como essa cidade se construiu? A partir da

educação. Deixo aqui uma notícia, Prefeito,  de maneira simbólica, e em nome de

todos nós, Deputados. Na semana passada eu me reuni com a Secretária de Estado

de Educação, fazendo-lhe o anúncio de uma verba de 2 milhões de uma emenda

federal. E disse a ela: “Secretária, a emenda vem para a Secretaria de Estado, mas

quero tomar a liberdade de pedir que, no mínimo, 1 milhão seja disponibilizado para a

primeira escola de Divinópolis, a Escola Padre Matias”. Nós juntos, simbolizando mais

ainda essa união. Eu, o Jaime, a Luzia, o Fabiano, as demais lideranças estaremos

juntos cuidando da nossa educação, daquela que foi a primeira escola da cidade.

Ontem, quarta-feira, eu e o Secretário de Saúde nos reunimos, antes de ir para

Brasília,  e  ficaram  assegurados  R$1.300.000,00  para  a  UPA.  Com  certeza,  o

Governador  deverá  anunciar  o  dinheiro  para  concluirmos  a  obra  desse  hospital

público,  que,  assim como a Escola  Padre  Matias,  está  próximo de completar  um
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século. Hoje, a importante obra pública desse hospital é festejada, por salvar tantas

vidas.  Daqui  a  mais  um  século,  um  dos  nossos  descendentes  comemorarão  o

segundo centenário de Divinópolis, e ali ainda estarão as estruturas daquele hospital,

onde  muitas  vidas  foram  salvas,  e  aquela  cidade  continuará  prestando  serviços,

nesses dois pilares básicos da vida pública, saúde e educação.

Concluo as minhas palavras dizendo: temos de render graças ao Divino Espírito

Santo e temos de louvar  aqueles  que trabalharam para  que este  centenário  seja

motivo  de  júbilo.  Mas,  a  melhor  maneira  de  fazê-lo  é  trabalhar  ainda  mais  por

Divinópolis,  é  nos  unirmos  por  Divinópolis,  é  compreendermos  as  nossas

divergências naturais e saudáveis, de natureza ideológica. Não podemos nos apartar

do compromisso essencial, de fazermos de Divinópolis, cada dia mais, uma cidade da

qual possamos nos orgulhar. Hoje, rodo mais de 200, 300 e até 500 Municípios de

toda Minas Gerais e falo, muitas vezes, para todo o Brasil, que tenho muito orgulho

de ser filho adotivo desta terra que amo: Divinópolis.

Parabéns, Divinópolis, pelo seu centenário e parabéns à Assembleia mineira, Casa

que considero minha, e que assim sempre será, tanto quanto a Câmara Municipal,

onde  aprendi  os  meus  primeiros  passos  da  vida  pública.  Assim  unidos,  fazemos

justiça, louvando Divinópolis e nos preparando para um futuro melhor. Obrigado João

Leite, obrigado a toda Assembleia, por esta justa homenagem à terra do Divino, à

terra que amamos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Municipal de Divinópolis, que

apresentará as seguintes músicas: “Romaria”, de Renato Teixeira e arranjo de José

Carlos Gonçalves, com acompanhamento do pianista Rubens Mimoso; “Magnificat”,

de José Carlos Gonçalves, com acompanhamento de clarins e dos músicos Madelon

de Lelis Silva e Jonas Campos, e o “Hino de Divinópolis”, de José Pereira Brasil.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Saúdo o Exmo. Sr. Vladimir Faria de Azevedo, Prefeito Municipal de Divinópolis,

grande amigo e companheiro, uma das lideranças mais jovens do nosso Estado, que

nos honra muito com seu trabalho e sua presença, trazendo esse povo tão querido de
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Divinópolis  aqui  nesta  noite,  nesta  Casa,  que  pertence  também  ao  povo  de

Divinópolis,  a  nossa  Assembleia  Legislativa.  Saúdo  também  meu  companheiro  e

amigo, o Deputado Domingos Sávio, que faz muita falta a esta Casa, porque é ele um

grande batalhador,  um grande companheiro de muita  luta.  É  uma alegria revê-lo,

Deputado, assim como ver a Cherie. Dizem que atrás de uma grande mulher tem um

homem grande, não é? Esse é o meu caso específico, como é o caso dessa lutadora

Cherie.  Tenho  o  maior  prazer  em  vê-la,  Cherie,  acompanhada  da  filha,  sempre

acompanhando o Domingos Sávio. Estou muito alegre em vê-la.

Exmo.  Sr.  Vereador  Anderson  Saleme,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis. Obrigado pelas palavras carinhosas. O senhor trouxe aqui o recado da

Câmara,  dos  Vereadores  Municipais.  Sejam  bem-vindos  aqui  os  Vereadores  de

Divinópolis.  Eu  acompanho,  pelo  “twitter”  do  Pastor  Paulo  César,  as  notícias  de

Divinópolis. Estou ligado.

Saúdo  o  ex-Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  nosso

companheiro  Deputado  Doutor  Viana,  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  coautora  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem.  Parabéns  à  Deputada,  por

homenagear  essa  cidade  tão  importante  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil.  Saúdo  o

Deputado  Fabiano  Tolentino,  essa  jovem  liderança  que  vocês  enviaram  para  a

Assembleia  Legislativa,  também  coautor  do  requerimento  que deu  origem  a  esta

homenagem.

Estou aqui  responsável  por  trazer  a manifestação do Presidente da Assembleia

Legislativa, e passo a fazê-la em nome da Assembleia. Sei que repetirei  algumas

coisas, mas é importante que fique registrado nos anais da Assembleia Legislativa

essa homenagem que o povo de Minas Gerais realiza pela nossa querida Divinópolis.

Divinópolis, a “princesa altaneira” do Centro-Oeste de Minas, completa 100 anos,

confirmando  sua  vocação  para  o  trabalho  e  para  o  progresso.  É,  portanto,  com

grande satisfação que participo desta reunião especial, convocada em atendimento

ao  pedido  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  em

homenagem  ao  aniversário  desse  importante  centro  regional.  Cantada  como  a

“cidade oficina” em seu hino, composto em 1962, Divinópolis conserva hoje o pendor

para os negócios, que já foi destacado por instituições de renome, como a Fundação



296
____________________________________________________________________________

João  Pinheiro,  que  a  incluiu  na  lista  dos  melhores  Municípios  mineiros  para

investimentos, e a revista Exame, que a considerou uma das cem melhores cidades

do Brasil para trabalhar.

Não é brincadeira, pois contamos com perto de 5.600 Municípios, e a nossa querida

Divinópolis  está  inserida  entre  as  100 melhores  cidades  do nosso país.  De fato,

Divinópolis abriga importantes estabelecimentos industriais, principalmente nos ramos

de metalurgia, siderurgia e confecção, dispõe de um comércio diversificado e de um

setor de serviços em expansão. No entanto, quem visita Divinópolis - essa dinâmica

cidade que, em 2007, era responsável por quase um quarto do PIB do Centro-Oeste

mineiro  -  encontra  ali,  além  das  boas  oportunidades  de  negócios,  uma  acolhida

calorosa. É que a cidade, apesar de toda a modernidade, guarda a simplicidade e a

atmosfera fraterna que herdou da antiga povoação do século dezoito que lhe deu

origem.

Deputado  Domingos  Sávio,  veja,  por  exemplo,  este  bilhete  que  recebi  de  um

conterrâneo seu que diz que, dos últimos dez Prefeitos de Divinópolis, Domingos é o

único cruzeirense. Muito bom, 9 a 1 para nós. Estamos descontando aqueles 6 a 1,

quando perdemos. Quero aproveitar para avisar que está 1 a 0 para o galo.

O povoado, localizado na passagem da Itapecerica, ocupava posição estratégica na

estrada real que fazia a ligação entre o sertão de Goiás e o Rio de Janeiro. Foi esse o

local  onde  se  estabeleceram  os  primeiros  moradores,  que  fundaram  uma capela

dedicada a São Francisco de Paula e ao Divino Espírito Santo, iniciando a tradição de

fé  que marcaria  toda a  existência  da  localidade.  Mais  tarde,  a  própria  povoação

herdou o nome da capelinha: foi  batizada Espírito Santo do Itapecerica e, depois,

apenas  Distrito  do  Espírito  Santo.  Quero  fazer  um  comentário  sobre  essa

religiosidade de Divinópolis. Enfrentamos um tempo de grande ataque à religiosidade

das pessoas. Alguns gostam de dizer que o Estado é laico. Realmente é laico, mas as

pessoas são religiosas,  e  essa religiosidade tem que  ser  respeitada.  Temos uma

Bíblia no Salão Vermelho e fico pensando quem a colocou ali. Pertence a quem?

Recentemente  houve  toda  uma  cruzada  para  retirar  os  símbolos  religiosos  das

instituições públicas. Fico vendo esse crucifixo em cima do nosso painel. Deve ter

sido  colocado  por  uma  escada  magirus.  E  queriam  retirar  todos  os  símbolos
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religiosos.  Como  retirar  a  religiosidade  de  Divinópolis,  a  religiosidade  de  Minas

Gerais? Logo vão querer tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Vamos pedir ao

Domingos Sávio que cuide da religiosidade, porque não vamos abrir mão dela.

Ao longo do século dezenove - e aqui entro num tempo que muito me interessa - o

arraial manteve sua rotina simples e pacata. Foi, entretanto, despertada para uma

vida econômica e social mais vigorosa com a chegada da ferrovia, em 1890. Não é

mera  coincidência  ter  o  Município  recebido,  no momento  de  sua emancipação,  o

nome de Henrique Galvão, que designava a estação ferroviária ali edificada poucos

anos antes. Lembro-me da minha infância, quando tomávamos o trem na estação e

íamos até Azurita. Lá em Azurita comíamos um biscoito de queijo e fazíamos uma

baldeação. Eu perguntava ao meu pai para onde o trem ia. Ele dizia que o trem iria

para Divinópolis. Nós pegávamos o outro ramal para Pará de Minas e Pitangui. Antes

de Pitangui, tinha Guarda, Brumando, e chegava à estação onde o meu avô era do

telégrafo, Estação de Velho da Taipa, que está lá até hoje. Eu visitava os meus tios.

Meu tio Astrogildo Leite era chefe da estação de Álvaro da Silveira. Então a minha

infância foi visitando as estações e sonhando com o Rio Pará, o segundo rio mais

importante da margem direita  do Rio São Francisco. Lembro-me disso com muita

emoção. O Domingos está lembrando que tem até hoje o boné do chefe da estação

que dei  a  ele.  Lembro-me de que,  há  alguns anos,  na Primeira Igreja Batista de

Divinópolis, encontrei um ferroviário, amigo e companheiro na ferrovia do meu avô

João Leite. Eu sonhava ir a Divinópolis, e fui até lá para jogar futebol, muitos anos

depois.

Só chega notícia boa: dois a zero para o Galo.

A  antiga  devoção  não  foi,  todavia,  esquecida.  Em  1912,  a  vila  ganhou  a

denominação que a acompanha até hoje.  Em tributo ao Divino Espírito  Santo, foi

rebatizada Divinópolis. Desse momento até os nossos dias, Divinópolis foi crescendo

e incorporando as inovações indispensáveis ao avanço econômico. Em 1915, a vila

foi elevada à categoria de cidade. Naquela mesma década, foi inaugurada a primeira

usina de geração de energia, e os moradores e os empreendedores passaram a ter

luz elétrica. Em 1923, o Município recebeu acréscimos territoriais,  ganhando seus

limites definitivos. Em 1936, tornou-se sede de comarca. Em 1937, foi construída a
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primeira indústria têxtil e, pouco mais tarde, a primeira siderúrgica.

Escreveram  aqui  tudo  para  ser  passado  aos  anais  da  Assembleia  Legislativa.

Alegro-me com a presença da nossa querida primeira dama, Janaína. Lembro-me

ainda do time que enfrentávamos em Divinópolis, o Guarani, muito bom, formado pelo

Hermes, Chocolate, Niltinho, Araújo, Lucinho, Jeremias e Carlos Roberto. Às vezes,

entrava o Felpa, meu companheiro no juvenil  do Atlético. Já me disseram que ele

ainda está por lá. No ataque, Catatau, Juca Bala e Prego, um ataque perigoso do

nosso Guarani, de Divinópolis. Ele não foi lembrado, mas estou me lembrando desse

ataque perigoso. O tal de Prego dava um trabalho. Não me esqueço de que, anos

depois, o Catatau foi contratado pelo Atlético, e fomos jogar o Torneio de Paris, no

Estádio Parque dos Príncipes, onde foram anunciados os nomes de cada jogador. Lá

pelas tantas, disseram o nome do Catatau. Vocês sabem o nome dele? Vivaldo Maria

de  Souza.  Então,  os  alto-falantes  do  Estádio  Parque  dos  Príncipes  anunciou  o

número 7 do Atlético: “Vivaldô Catatô”.

A maior  complexidade  na  vida  urbana  não  podia  deixar  de  estar  associada  a

investimentos  nos  transportes.  Foram  erguidas  pontes  sobre  os  Rios  Pará  e

Itapecerica, facilitando o trânsito de pessoas e mercadorias. A cidade recebeu linhas

regulares  de  transportes  de  passageiros,  que  facilitaram  a  ligação  com  outros

Municípios da região e com a Capital.  Em 1947, passou a dispor também de um

aeroporto. O crescimento populacional e econômico foi acompanhado de condizente

enriquecimento da vida intelectual. Seu histórico comprometimento com a educação

lhe rende frutos  até hoje.  Divinópolis,  conhecida nacionalmente pela qualidade de

ensino  e  elevada  taxa  de  alfabetização,  abriga  respeitados  estabelecimentos

educacionais de nível médio e superior. Um bom exemplo é a unidade local do Cefet-

MG que conquistou a oitava posição no “ranking” das melhores escolas públicas do

Estado, em julho de 2010.

A combinação de resultados econômicos favoráveis, educação de qualidade e bons

indicadores sociais  levou Divinópolis  à respeitável  posição de quinto Município do

Estado com maior Índice de Desenvolvimento Humano. Sabemos que todos esses

atributos não significam que Divinópolis, como qualquer comunidade dinâmica, não

tenha desafios a enfrentar no futuro. No entanto, sabemos sobretudo que a cidade-
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esperança saberá enfrentar os desafios que virão com a mesma coragem, a mesma

fé e o mesmo trabalho com que tem superado todas as adversidades que surgiram

em seu caminho nos últimos 100 anos.

Convicto do promissor futuro reservado a essa cidade, transmito as saudações do

Legislativo  Mineiro  ao  povo  de  Divinópolis.  Cumprimento  ainda  o  jovem  Prefeito

Vladimir  de  Faria  Azevedo,  de  tradicional  família  divinopolitana;  o  Vice-Prefeito

Francisco  Martins,  cuja  história  pessoal  e  profissional  está intimamente  ligada ao

desenvolvimento  de  Divinópolis;  e  o  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Vereador

Anderson Saleme, advogado e economista que usa as suas habilidades em favor do

povo que o elegeu.

Parabéns, Divinópolis, pelos seus 100 anos! Que a luz de sua liderança regional

continue brilhando com a intensidade de sempre no mapa de Minas Gerais! Muito

obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 8, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do

dia 8/5/2012). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de ordem - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  Questões  de  ordem  -  Discussão  e  Votação  de  Indicações:

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação; verificação de votação;

ratificação  da  aprovação;  questão  de  ordem  -  Indicação  nº  57/2012,  feita  pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro para o cargo de

Diretor-Geral  do  Iter;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  votação  secreta;

inexistência  de  quórum  para  votação;  anulação  da  votação;  chamada  para



300
____________________________________________________________________________

recomposição do número regimental; existência de quórum para votação; renovação

da votação secreta; aprovação - Registro de presença - Indicação nº 58/2012, feita

pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Hubert Brant Moraes para o cargo de

Diretor  da  Arsae/MG;  discursos dos  Deputados  Rogério  Correia e André  Quintão;

votação secreta; aprovação - Indicação nº 59/2012, feita pelo Governador do Estado,

do nome do Sr. Ilmar Bastos para o cargo de Presidente da Feam; votação secreta;

aprovação - Indicação nº 54/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Paulo José de Araújo para compor o Conselho Estadual de Educação; discurso do

Deputado Rogério Correia;  votação secreta; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; questão de ordem; chamada para recomposição do número

regimental;  existência  de  quórum  para  votação;  renovação  da  votação  secreta;

aprovação - Indicação nº 45/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Edmar  Fernando  de  Alcântara  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação;

discurso da Deputada Maria Tereza Lara; votação secreta; aprovação - Indicação nº

46/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Carlos Antônio Bregunci

para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação;  votação  secreta;  aprovação  -

Indicação nº 48/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. José Januzzi

de  Souza Reis  para compor o Conselho Estadual  de Educação;  votação secreta;

aprovação - Indicação nº 49/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Aurélio Sávio de Mendonça Terra para compor o Conselho Estadual de Educação;

votação secreta; aprovação - Indicação nº 50/2012, feita pelo Governador do Estado,

do  nome do  Sr.  Eduardo  de  Oliveira  Chiari  Campolina  para  compor  o  Conselho

Estadual de Educação; votação secreta; aprovação; declaração de voto - Questões

de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Délio

Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -
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Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

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

Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Em discussão, a ata. Não havendo

quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. e lhe desejo

um bom-dia, assim como desejo um bom dia a todos os colegas Deputados. Eu não

poderia,  Sr.  Presidente,  deixar  de abordar  um assunto que tem mobilizado vários

Deputados desta Casa, principalmente este: tentar convencer os colegas Deputados

a assinar comigo um requerimento para instalação de uma comissão parlamentar de

inquérito, o qual se encontra na Mesa desta Casa. Gostaria de alertar V. Exa. que o

jornal “Estado de Minas” de hoje, na p. 3 do caderno “Política”, no canto direito, há

uma matéria com o seguinte teor:  “Máquinas de jogo.  Escutas da Polícia Federal

revelam que o bicheiro Carlos Cachoeira tinha máquinas e casas de jogos não só em

Goiás  e  Brasília,  mas  também  nas  cidades  de  Paracatu,  Uberlândia,  Uberaba  e

Araxá.  Diálogos  de  integrantes  da  organização  criminosa  comandada  pelo

contraventor  mostram  conversas  a  respeito  de  envio  de  máquinas  de  jogos  para
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essas  cidades  e  também  discussões  a  respeito  de  acertos  financeiros  ligados  à

jogatina nesses Municípios”. Com essa revelação, Sr. Presidente, a necessidade da

CPI para a qual estamos tentando colher assinaturas dos Deputados revela agora,

mais do que nunca, que devemos, sim, constituir  a CPI dos caça-níqueis,  porque

envolve  não só o  contraventor  Frederico Marcio  Arbex,  o Carlinhos  Cachoeira  de

Minas Gerais,  como disse aqui o colega Deputado Durval Ângelo, mas também o

próprio  Carlinhos  Cachoeira,  Deputado  Rômulo.  A matéria  do  jornal  “Estado  de

Minas”  fala  exatamente  sobre  as  máfias  dos  caça-níqueis  em  Uberaba,  Araxá,

Paracatu  e  Uberlândia.  Portanto,  Sr.  Presidente,  temos  mostrado  aos  colegas

Deputados que a  máfia  dos  caça-níqueis  tem corrompido,  de forma escandalosa,

policiais civis, militares, Juiz e agentes públicos no Município de Juiz de Fora. Além

disso, vários aqui também devem ter assistido ao vídeo da TV Record. Agora, temos

certeza de que o Sr. Carlinhos Cachoeira está operando no Estado de Minas Gerais.

Então,  agora,  mais  do  que  nunca,  é  necessário  instalarmos  uma  comissão

parlamentar de inquérito para apurar a máfia dos caça-níqueis no Estado de Minas

Gerais. É preciso que os colegas Deputados se conscientizem de que é nosso dever

e dever desta Casa combater a corrupção, seja no meio policial, seja em qualquer

parte do setor público. Assim, Sr. Presidente, quero deixar registrado nos anais desta

Casa que temos convicção de que os braços do famoso contraventor Carlos Augusto,

o Carlinhos Cachoeira, também estão em Minas Gerais. Essa é mais do que uma

prova  concreta  do  que  dizemos  quando  propusemos  a  instalação  dessa  CPI.

Lembramos  aos  Deputados  desta  Casa  que,  hoje,  há  25  assinaturas  para  a

instalação da CPI, e é necessária apenas a assinatura de mais um único.  Não é

possível  que,  desde 2005, esta Casa não tenha nenhuma CPI.  Se perdurar  essa

lógica  de  que  aqui  não  se  pode  abrir  CPI,  certamente  teremos  de  repensar  a

Constituição  do  Estado,  teremos  de  repensar  como  vamos  fazer  para  que  CPIs

possam realmente funcionar. Ou então deixamos explícito no texto constitucional que,

para se instalar uma CPI, é preciso haver a autorização expressa e prevista no art. 90

da autoridade competente,  que todos sabem quem é, ou seja,  o Chefe do Poder

Executivo Estadual.  Não é possível  que esta Casa assista passivamente a tantas

matérias publicadas sobre o envolvimento do Carlinhos Cachoeira com o contraventor
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Frederico Marcio Arbex, que domina e corrompe todos em Juiz de Fora, sem que

possamos  instalar  uma  CPI.  Sr.  Presidente,  finalizando  as  minhas  palavras  e

agradecendo a V. Exa. a atenção, precisamos apenas de uma assinatura para que a

nossa  CPI  possa  ser  devidamente  instalada  pelo  Presidente  desta  Casa.  Muito

obrigado.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente, faço esta questão de ordem para

solicitar o apoio dos nobres Deputados para realizarmos uma audiência pública. Já

apresentei  o  requerimento  à  Comissão  de  Administração,  mas  julgo  que  é  de

interesse de toda a Casa, de toda a Assembleia uma discussão, porque acho que o

que  foi  assinado  entre  o  governo  e  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  fere  a

Constituição Estadual e é um termo de desrespeito, aliás, a esta Casa Legislativa.

Para V. Exa. ter uma ideia, o Governador Anastasia assinou com o Tribunal de Contas

do  Estado  um  termo  de  ajuste  de  gestão.  Nesse  termo  de  ajuste  de  gestão,

reconhece-se que, tanto em saúde pública quanto em educação, o governo não vem

aplicando o mínimo constitucional,  como já dissemos aqui diversas vezes. Só que

agora,  com esse termo de gestão assinado entre eles,  reconhece-se que não se

aplica o mínimo constitucional em educação e em saúde, mas, ao mesmo tempo, já

fica dito que não o fará em 2012 e 2013 e que, apenas em 2014, Minas Gerais agirá

dentro da lei, de acordo com a Constituição. Esse absurdo termo de gestão assinado

entre o Tribunal de Contas e o governo do Estado mostra que o Tribunal de Contas

abre mão daquilo que tem de fazer, ou seja, fiscalizar as Prefeituras e o Estado. Aliás,

ele fiscaliza as Prefeituras. Ai do Prefeito que não aplicar os 25% constitucionais na

educação e os 12% na saúde! O Tribunal de Contas diz que o Estado não precisa

fazê-lo,  não o fez antes e terá de fazê-lo somente em 2014. Ora, o relator desse

processo no Tribunal de Contas foi o Deputado Mauri Torres. Acho que, até hoje, ele

está agindo como Líder do Governo. Agora, em vez de agir como Líder do Governo

na  Assembleia  Legislativa,  o  meu  amigo  e  companheiro  Deputado  Mauri  Torres

continua com essa função no Tribunal de Contas e, aí, assina um termo de gestão,

que lá é aprovado. Conforme esse termo de gestão, em 2012 o Estado deve aplicar

9,68% na saúde, e não 12%, e 22,82% na educação, e não 25%; e, em 2013, deverá

aplicar  10,84%  na  saúde  e  23,91%  na  educação.  Portanto,  apenas  em  2014  o
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governo cumprirá a Constituição do Estado. No caso da educação, desde 1988, não

há dúvida sobre o que tem de ser aplicado. Além disso, não vale aplicar o dinheiro

que é da previdência dos aposentados. O Tribunal de Contas reconhece, fiscaliza e

vê que o Estado não aplica em educação e em saúde os índices constitucionais.

Apesar disso, não faz nada e ainda corrobora essa situação, assinando um tal termo

de ajuste de gestão que extrapola as funções desse termo de ajuste, porque fere a

Constituição.  Sr.  Presidente,  estamos  estudando  algumas  medidas.  Em  primeiro

lugar, solicito a realização de uma audiência pública – e conto com o apoio desta

Casa – para tomarmos conhecimento dos motivos que estão causando essa situação,

ou seja, se o Estado está quebrado, se faliram o Estado de Minas Gerais. Não se

pode descontar isso na saúde e na educação, que são serviços públicos essenciais.

Em segundo lugar, estamos estudando medidas para entrar na Justiça, por meio do

Tribunal, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse termo de ajuste

de  gestão.  E,  finalmente,  vamos  ao  Ministério  Público,  para  que  tome  as  suas

iniciativas  quanto  aos  índices  aplicados  na  educação  e  na  saúde.  Pelo  que  foi

publicado  ontem  no  jornal  “O  Tempo”  -  e  que  causou  grande  repercussão  -,  o

Ministério Público está atento a essa questão por meio do Dr. Eduardo Nepomuceno

e do Dr. João Medeiros. Então, pretendemos reforçar junto ao Ministério Público a

necessidade  de  agir  contra  esse  absurdo  termo  de  gestão.  Com  isso,  o  Estado

investe menos em saúde e educação, dá piores condições de trabalho a professores

e prejudica também os estudantes. Além disso, os pacientes de hospitais públicos do

Estado não terão melhor atendimento. Sr. Presidente, eram essas as questões de

ordem que gostaria de levantar. Peço o apoio de V. Exa. para que possamos realizar

um debate real nesta Casa sobre essas questões. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, com a apreciação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  quero  recordar  as  palavras  do  nosso

Mestre Jesus. Para quem gosta de estudar - sou formado em história -, um dos meus

professores na faculdade disse que o primeiro livro que o estudante de história deve
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ler é a bíblia. No cap. XXIII do Evangelho de Mateus, Jesus disse que os fariseus

eram interessantes: coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ora, Sr. Presidente,

o  governo  federal  não  investe  constitucionalmente,  não  deseja  investir  nem  um

centavo na saúde, mas os representantes desse próprio governo federal exigem, aos

brados, que Estados e Municípios cumpram a Constituição.  Os representantes do

governo federal não cobram do governo federal. Esse governo federal, que deveria

aplicar 10% na saúde do povo brasileiro, fica cobrando dos Municípios e dos Estados.

Ele deveria investir em educação, mas não investe, mesmo assim fica cobrando dos

Estados e Municípios. Ora, o povo brasileiro se unirá, líder Bonifácio Mourão, para

colher 1.500.000 assinaturas para o governo federal investir em saúde. Isso não é

coar um mosquito e engolir um camelo? Já pensaram? São 10% do governo federal!

Só no primeiro trimestre,  em Minas Gerais,  o governo federal  arrecadou perto de

R$10.000.000.000,00.  Quanto  volta  para  o  Estado?  Sr.  Presidente,  eles  estão

engolindo um camelo e coando um mosquitinho; logo eles que, quando governaram

Minas Gerais, também fizeram uma consulta ao Tribunal de Contas para saber se

poderiam contar o dinheiro da Copasa como aplicação na saúde, e ele respondeu

que sim, que pode ser contado. Então, por quatro anos, eles contaram o dinheiro da

Copasa como aplicação em saúde. Aliás, é normal consultar o Tribunal de Contas

sobre diversas matérias. No entanto, agora eles vêm aqui, preocupados em coar um

mosquitinho, enquanto engolem um camelo com tudo. Sr.  Presidente, é normal as

Prefeituras, as organizações fazerem consultas ao Tribunal de Contas. Sei que, às

vezes, dói um governo aprovado, um governo com uma base de sustentação, um

governo  com  75%  de  aprovação.  Esses  são  os  números  do  mais  eficiente

Governador,  de  um professor  da  UFMG que é  especialista  nessa matéria,  direito

público. Pode ser até que o Prof. Anastasia erre em alguma matéria, mas nessa ele é

catedrático,  ele é mestre.  Que venham os arguidores,  o Ministério  Público, todos.

Quero resgatar os anais desta Assembleia Legislativa, que mostrarão que esses que

engolem camelo e coam mosquitos defendiam, aos brados, que o dinheiro da Copasa

deveria  ser  utilizado em saúde.  Sr.  Presidente,  o  povo de Minas  Gerais  é  sábio,

conhece e, por isso, elegeu o mais eficiente em 1º turno e mandou para Brasília o

Senador Aécio Neves, o mais querido, com uma votação histórica para o Senado: ele
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obteve a aprovação de 94%. Lembrando o nosso mestre Jesus, que muito nos ajuda

nesses  momentos,  eram  assim  os  escribas,  os  fariseus,  os  mestres  da  lei,  os

entendidos  em  toda  matéria:  coavam  o  mosquito  e  engoliam  um  camelo.  Muito

obrigado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  apenas  endosso  e  acrescento  às

palavras do Deputado João Leite uma vertente que o Deputado, mesmo com o seu

conhecimento e a sua forma clara e objetiva de colocar sua linha de pensamento, não

valorizou. Digo isso porque, ao sentirem que o erro está sendo cometido, que o povo

brasileiro tem reclamado da saúde, aqueles que pertencem e defendem o governo

federal tiram a responsabilidade de si e acham alguém para poder culpar. Estamos

vendo a busca de assinaturas para que possamos solicitar ao governo federal que

tenha piedade e, mais que isso, tenha consideração com o povo brasileiro e invista o

que estipula a lei,  ou seja, os 10% que ele tem de gastar.  Vejo os Deputados da

Oposição virem aqui, impedirem o cumprimento da lei, exigirem que o Estado e os

Municípios  façam  mais  do  que  estão  fazendo  e  não  assumirem  a  sua

responsabilidade,  a  sua culpa,  o  seu erro,  o  seu ônus.  É  muito  fácil  empurrar  a

própria  responsabilidade,  achar  outros  culpados,  querer  nominar  os  que  estão

sofrendo com a falta de recursos e, ainda por cima, dizer que o erro é do Município ou

do Estado. O debate, quando ocorre, tem de ser o mais sincero e franco possível.

Cada um deve assumir a sua responsabilidade. Se os governos federal, estadual e

municipais  assumirem  a  sua  responsabilidade,  vamos  dar  à  população  mais

segurança. Presidente, sem dúvida alguma, a saúde é a maior riqueza de um povo.

Não adianta a pessoa querer ir à escola se não tiver condição; ter trabalho, mas não

ter onde buscar saúde. A saúde é a nossa mola mestra, que dá condição às pessoas

de ir ao trabalho ou à escola e de conviver harmonicamente. Sem saúde, não vamos

a  lugar  nenhum.  Deputado  João  Leite,  a  Oposição  deveria  colocar  a  mão  na

consciência  e  dizer  “minha  culpa,  minha  culpa,  minha  máxima  culpa”,  ou  seja,

assumir a própria culpa. Só assim vamos buscar os caminhos para achar o que está

errado.  O  Brasil  está  empobrecendo  em  relação  à  saúde.  Há  nesta  Casa  um

Deputado que é referência em saúde, o Deputado Mosconi. Ele, assim como outros

em Brasília, foi autor da Emenda à Constituição nº 29, que dispõe que os Poderes
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Executivos  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios  devem  arcar  com  a  sua

responsabilidade. O Estado está sendo responsável, com 12%; os Municípios, mais

do  que  responsáveis,  estão  sacrificados  com  15%,  no  mínimo;  e  a  União  fica

passeando pelos Estados, sem colocar o seu dinheiro, deixando prontos-socorros em

dificuldade, hospitais fechando, o povo sem assistência. Quantas pessoas estão na

fila,  esperam a  oportunidade de realizar  uma cirurgia  eletiva,  obter  medicamento,

fazer um exame caro a que não têm acesso? E a União finge que está tudo bem, não

enxerga nada. A responsabilidade é do Prefeito, do Governador, e a União não coloca

a  sua  fatia  de  responsabilidade.  Quando  alguém  quer  eximir-se  da  sua

responsabilidade, não deve jogar o que é de sua competência para outro fazer. O que

vi  nesta  Casa  hoje  foi  justamente  isso,  caro  Presidente:  alguém  ou  alguns  que

querem  se  eximir  de  sua  responsabilidade  buscando  sacrificar  o  Estado  e  os

Municípios,  dando-lhes  mais  trabalho.  Enquanto  isso,  o  governo  federal  continua

gastando  mal,  jogando  dinheiro  fora,  deixando  a  corrupção  se  alastrar  de  forma

violenta. Sr. Presidente, tomara que não vejamos isso continuar, senão vamos ver

dinheiro  jogado fora,  pessoas  perdendo  a  vida  e  o  governo  se  eximindo  da  sua

responsabilidade,  sacrificando  o  Estado  e  os  Municípios.  É  hora  de  o

amadurecimento chegar.  A saúde é  direito  de  todos.  Se cada um assumir  a  sua

parcela de responsabilidade, os brasileiros terão cada vez mais saúde e felicidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que as Indicações nºs 57, 58,

59  e  54/2012 sejam apreciadas,  em primeiro  lugar,  nessa ordem.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados
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que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 34  Deputados,  que,  somados à presença dos

Deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, da Deputada

Maria  Tereza  Lara  e  à  desta  Presidência,  perfazem  o  total  de  39  parlamentares

presentes. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero voltar ao assunto dos termos

de ajustamento de gestão. Não se trata aqui de discutir a responsabilidade de um

governo ou de outro: é necessário colocarmos as coisas nos devidos termos. Foi feito

um termo de ajustamento de gestão, instrumento novo aprovado por esta Casa, para

permitir  ao  Estado  de  Minas  Gerais  que  descumpra  o  mínimo  constitucional

estabelecido tanto para a saúde, a tal Emenda nº 29, quanto - pasme, Sr. Presidente -

o mínimo constitucional para a educação. É preciso que se registre que o mínimo

constitucional  para  a  educação  está  em  vigor  há  décadas.  Minas  Gerais  foi

precursora desse mínimo em uma emenda à Constituição de autoria do meu pai.

Antes de a Constituição Federal trazer o mínimo pela Emenda Calmon, Minas Gerais

já  havia  criado  esse  mínimo.  Portanto,  são  décadas.  Não  há  que  se  falar  em

necessidade  de  ajuste.  Insisto  que,  há  décadas,  sabe-se  da  necessidade

constitucional de no mínimo 25% de investimento em educação. Agora se estabelece

um termo de ajustamento de gestão – TAG –, como se não existisse mandamento

constitucional para dizer que está permitido, pelo Tribunal de Contas do Estado –

como se ele pudesse fazê-lo -, descumprir a Constituição. A Constituição do Estado

tem  a  sua  vigência  suspensa  pelo  Tribunal  de  Contas;  não  será  exigido  o  seu

cumprimento, pelo menos, nos próximos dois anos. O estado de exceção em que

mergulhou Minas Gerais vai se aprofundando cada vez mais. E quando se vem aqui

falar  sobre  temas  graves,  busca-se  jogar  a  questão  para  a  União.  Nós  somos

Deputados Estaduais e todos concordamos com a necessidade de a União investir

em  saúde.  Mas,  Sr.  Presidente,  estamos  falando  da  necessidade  de  criar  um

mandamento  constitucional  em relação à  União,  e  vamos fechar  os  olhos  para  o
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Estado descumprir um mandamento constitucional que já existe, com a conivência do

Tribunal de Contas? E o Ministério Público não fará nada? E o Judiciário não fará

nada? E esta Casa, novamente, não fará nada? Ficará de joelhos mais uma vez? E o

Ministério  Público,  Dr.  “Aeceu”?  Tudo  está  parado  em  Minas  Gerais;  exceção

completa; aqui não existe lei, não existe Constituição. Minas quebrou com o choque

de gestão, e agora precisamos reemendar até os mandamentos constitucionais para

fechar as contas do Estado mais endividado do Brasil, porque só tem dinheiro para

fazer propaganda da campanha de Aécio Neves. E agora joga-se tudo nas costas do

governo federal, e vamos dele cobrar até um dispositivo constitucional que ainda não

existe. Concordamos em exigir que o governo federal invista mais na educação e na

saúde, mas fecharemos os olhos ao descumprimento constitucional do que existe

porque tem de sobrar dinheiro para a campanha do Aecinho? E a propaganda tem de

ser feita? E agora vêm falar da corrupção. O nosso governo manda retirar assinaturas

porque não pode investigar a corrupção do Cachoeira em Minas, e for colocado o

Secretário de Governo para ligar para os Deputados a fim de obter o seu intento e

inviabilizar a CPI. Como esse governo pode ter autoridade para falar em corrupção?

Esse governo que não cumpre a Constituição... Esse governo que não deixa CPI...

Governo Aécio, Anastasia, 1/6 das CPIs do governo militar... A CPI deixou de existir

em Minas Gerais, Sr. Presidente. Portanto, é fundamental que os poderes, em Minas

Gerais,  voltem  novamente  a  exercer  as  suas  prerrogativas.  E,  quem  dera,  Sr.

Presidente, que o façam. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Indicação nº 57/2012, 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. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, trata-se da indicação do Sr. Márcio Eli

de Almeida Leandro para o cargo de Diretor-Geral do Iter-MG. Tive a oportunidade de

participar da Comissão que fez a sua sabatina, votei favorável à sua indicação, e o

farei novamente no sentido de dar condições ao Instituto de Terras de cumprir a sua

função. É o que esperamos do Dr. Márcio Eli, desejando-lhe felicidades na condução

de seu trabalho. O Instituto de Terras é um órgão importante. Seu funcionamento foi
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aprovado nesta Casa, no governo Itamar Franco, com um esforço muito grande do

ex-Deputado  Marcos  Helênio,  que  foi  o  primeiro  Diretor  do  Instituto.  A partir  do

governo Itamar Franco, começou a haver uma preocupação com a questão da terra

no Estado de Minas Gerais. Até então, não existia nenhum órgão que tratasse do

assunto. De lá para cá, embora o Iter tenha progredido bastante, há muitas questões

prementes e precisando de um avanço maior.

Durante a sabatina, fiz uma análise da questão da terra no Estado de Minas Gerais,

e o problema é grave aqui.  Por má gestão do governo, pelo chamado choque de

gestão, Minas vem acumulando títulos de campeã de coisas que não nos agradam.

No caso da terra, é assim também. O crédito fundiário é um dos principais programas

do Instituto de Terras. É um programa do governo federal e, portanto, está presente

em todos os Estados do País. O governo, através dos bancos, em especial do Banco

do Nordeste, do Banco do Brasil e agora também da Caixa Econômica, subsidia a

compra de terra. O pequeno produtor que tem interesse compra a terra por meio do

subsídio do banco e vai pagar com juros baixíssimos, num tempo muito longo, com

abatimento;  é  um grande  negócio  do  ponto  de  vista  de  contribuir  com a  reforma

agrária.  E o proprietário  que quer  vender  o faz pelo  preço de mercado.  Então,  o

programa é complementar à reforma agrária. Não concorre com ela, porque envolve

extensões de terra menores e não passíveis de reforma agrária.

O  problema  é  que  o  programa  não  funciona  em  Minas  Gerais.  Não  existe

contrapartida e organização do Estado para fazê-lo funcionar. Quando Delegado do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, tive que suar muito para que alguns desses

programas  fossem  implementados,  exatamente  porque  não  encontrávamos

condições favoráveis no Estado. E hoje a situação piorou com a crise do Iter e depois

da saída do Manoel Costa da Secretaria, em razão de denúncias e de todo aquele

problema que V. Exas. acompanharam - não quero discutir o assunto aqui. O fato é

que, depois disso, a gestão no Instituto de Terras piorou ainda mais. Sendo assim, um

programa que é fantástico está completamente paralisado. Existe uma fila de mais ou

menos 1.500 famílias  reivindicando compra de terra,  o recurso está no Banco do

Nordeste, no Banco do Brasil ou na Caixa, mas o governo de Minas não consegue

capacitar o Instituto de Terras – e é com ele que o governo federal faz a parceria -
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para que o programa seja implementado.

Eu disse ao indicado Márcio Eli, cujo nome será aprovado hoje, para ter um carinho

especial com a matéria. O Deputado que agora está na Secretaria de Reordenamento

Agrário sabe do problema, é muito competente e demonstrou isso na Secretaria de

Desenvolvimento Social. Esperamos que haja uma melhoria no programa, já que, por

enquanto, o que vemos é o não funcionamento, a gestão ruim do Estado de Minas

Gerais também no tocante ao Instituto de Terras e da reforma agrária.

Esse  programa  está  paralisado,  Sr.  Presidente,  mas  existem  outros  projetos

paralisados no Iter, como a própria reforma agrária através das terras devolutas. É

claro, a reforma agrária cabe ao Incra, como órgão nacional, mas o Estado pode e

deve ajudar através das terras devolutas. Não é o caso aqui. O Instituto de Terras não

faz um levantamento das terras devolutas para capacitar a reforma agrária no Estado.

O  que  vemos  é  uma inoperância  do  governo  de  Minas  em  relação  ao  pequeno

produtor, ao agricultor familiar, à reforma agrária e aos assentados. Não há política

pública  para  isso.  Quero  fazer  uma  ressalva  em  relação  à  Subsecretaria  de

Agricultura Familiar, recém-criada por lei delegada, que, por meio do Subsecretário

Gadelha,  procura  estabelecer  um funcionamento  adequado,  mas ele também não

dispõe de recursos. Eu já disse da tribuna que o recurso que existe na Secretaria

decorreu  de  emenda  que  eu  e  o  Deputado  André  Quintão  apresentamos.  É  a

Oposição tentando fazer funcionar alguma coisa para a agricultura familiar em Minas.

Aqui,  infelizmente,  o  governo  só  tem  olhos  para  o  latifúndio  e  para  as  grandes

empresas  agrícolas.  O  pequeno  produtor  fica  relegado  a  segundo  plano,

diferentemente do que faz o governo federal.

Já que um Deputado gosta de fazer comparação, posso dizer que há um Ministério

específico para o pequeno produtor, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário,

que possui várias políticas públicas que não são aplicadas em Minas, porque aqui

não funciona a  Secretaria  do Instituto de Terras.  Por  isso,  achamos que o nosso

indicado, Márcio Eli, juntamente ao nosso Secretário, terá muito trabalho pela frente.

Desejamos-lhe  muitas  felicidades.  Estamos  tentando  ajudar  e  já  solicitei  ao

Presidente  da  Casa  e  ao  Presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  que

façamos um grande seminário sobre terras, reforma agrária e agricultura familiar, para
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vermos  se  existe  um  norte  para  que  o  governo  acompanhe  o  encaminhamento

dessas questões. Mas aqui também a gestão é muito ruim; o governo não olha para

os pequenos produtores de Minas Gerais, assim como não olha para a educação e

para a saúde.

Concluindo,  quero  reforçar  o  que  disse  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz:  ainda

encontramos  Deputados  que  fazem  essa  defesa.  Fico  bobo  ao  ver  Deputados

defendendo e dizendo que a verba para saúde e para educação, em Minas, pode ser

inferior à Constituição. E ainda defendem do ponto de vista jurídico e falam da Bíblia,

para se justificarem. Não sei onde Jesus Cristo entra nisso, mas justificam citando a

Bíblia, dizendo que pode o Estado de Minas Gerais investir menos em educação e

em saúde e colocando a culpa na Bíblia, no Nosso Senhor Jesus Cristo. Já que não

podem culpar a Dilma, culpam a Bíblia. Vamos ver se a Bíblia Sagrada perdoa o Prof.

Anastasia e o termo de ajuste de gestão, completamente estapafúrdio, que permite

que sejam colocados menos recursos em educação e em saúde. Isso é um absurdo.

Acho que o Prof. Anastasia terá que engolir uma ação direta de inconstitucionalidade

e vai perder, porque a Constituição é muito clara, principalmente agora que a Emenda

nº 29 foi regulamentada. Não há mais desculpas.

Isso  não  significa  que  não  somos  a  favor  de  o  governo  federal  aplicar  mais

recursos,  mas  burlar  a  Constituição,  porque  o  governo  federal  não  aplica  mais

recursos. Nunca vi um argumento desses. É muita boa vontade com o governo do

Estado  e  má  vontade  com  a  educação  e  com  a  saúde.  Não  pode  o  governo,

simplesmente, assinar um termo de gestão que permite que não se cumpra a emenda

constitucional na educação e na saúde e que não a cumprirá. E o Tribunal de Contas

atesta isso. O Mauri Torres é muito amigo meu, mas ainda está lá como Líder do

Governo. Ele não esqueceu a função que tinha aqui; assinou um termo, como relator,

permitindo ao governo que invista menos do que manda a Constituição. E o Tribunal

de Contas fez isso. Vejam se o Tribunal de Contas vai fazer isso com algum Prefeito!

Prefeito pode chegar ao Tribunal e dizer que não vai investir 25% em educação nem

15% em saúde. Vejam se algum vai conseguir!

O  Tribunal  de  Contas  deu  um  atestado  de  dependência  completa  do  governo;

mostrou que é um Tribunal de Contas tucano, e não um Tribunal do Estado; é um
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Tribunal  partidarizado.  Agora  vai  haver  eleição  para  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas, para fazer o papel do governo. Vão colocar mais um para dizer amém ao

governo e para aprovar a permissão para o governo investir menos em educação e

em  saúde.  O  Tribunal  de  Contas  vem  com  um  termo  de  gestão  que  fere  a

Constituição e ainda vem Deputado defender que é bom para Minas Gerais investir

menos em educação e em saúde. Onde estamos?

Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Márcio  Eli

Almeida Leandro, mas quero mostrar que o governo precisa ter mais cuidado com as

questões da terra, com as questões de segurança, com as questões de educação e

com as questões de saúde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado com os arts. 252 e 255,

do Regimento  Interno.  A Presidência  solicita  às  Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que 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, a indicação.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação.  A Presidência  a  torna  sem efeito  e,  nos termos  do §  6º  do  art.  249  do

Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Secretário - Responderam à chamada 42 Deputados, número suficiente para

votação. A Presidência vai renovar a votação da indicação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago -

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

Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  José  Henrique  -
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Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr.  Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 57/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 6º

ano  do Projeto  Associação  Atlética  do  Banco  do  Brasil  -  AABB -  de  Conselheiro

Lafaiete. Muito obrigado. Estamos honrados com a presença de vocês nesta Casa.

Indicação nº 58/2012,  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. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  faço  questão  de  encaminhar

favoravelmente à indicação do Sr. 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.  Vou  justificar  meu

encaminhamento  favorável  e  gostaria  de  dizer  o  que esperamos  da Arsae nesse

período.  Quero  dizer  aos  nobres  colegas  Deputados  e  Deputadas,  aos

telespectadores da TV Assembeia e ao povo de Minas que nós, da Oposição, não

estamos em período de obstrução. Vamos votar os requerimentos, mas é óbvio que

nos damos também o direito de fazer o encaminhamento de questões que julgamos

relevantes, e esse é o caso. No caso da Arsae, julgo ser fundamental discutirmos o

preço da tarifa da Copasa aqui, em Minas Gerais, que é um dos mais caros do Brasil.

É impressionante, Deputada Liza Prado, como Minas Gerais vai adquirindo títulos

ruins. A cada semana obtemos um título ruim. Há pouco tempo, já havíamos ganhado

o título de uma das contas de água mais caras do País, fazendo parceria com a

Cemig, uma das contas de luz mais caras do País. Aliás, por falar em Cemig, não sei

se  os  Deputados  e  as  Deputadas  viram,  mas  a  Cemig  está  entre  as  piores
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companhias do País em “ranking” de qualidade de serviço. Sei que o Deputado Sávio

Souza Cruz viu, porque recebi uma mensagem dele pelo twitter. Não sei se alguém

vai dizer que a culpa é da Dilma, pois, se o Estado adquire um título ruim, alguém

vem e fala que a culpa é da Dilma. O povo não acha isso. Tanto é que a Dilma está

subindo como um foguete nas pesquisas. Já passou de Plutão. Aqui, em Minas, a

coisa não anda tão boa, porque o Prof. Anastasia está caindo nas pesquisas. Já está

abaixo do nível da terra. O governo não publica mais pesquisas em Minas Gerais

porque está em queda vertiginosa. Já se separou da Dilma em mais de 20%.

A Cemig está entre as piores do País em “ranking” de qualidade de serviço. A Light,

administrada pela Cemig, vai mal também. É uma das piores do País. Temos aqui os

dados do “site” da Aneel, para não dizerem que estamos inventando. Atenção, povo

de Minas, a Cemig não é a melhor energia do Brasil. Anjo Gabriel, cuidado para não

tomar  choque!  Não  é  a  melhor  energia  do  Brasil.  A propaganda  merece  o  título

“Mentira” e o carimbo do Procon de “propaganda enganosa”. Está aqui no “site” da

Aneel. Pela primeira vez a Aneel publica o “ranking” das distribuidoras de energia do

País em relação à qualidade dos serviços.  No período de janeiro a dezembro de

2011,  todas as 63 distribuidoras foram avaliadas em dois  grupos,  33 no mercado

anual de energia com mais de 1 TWh, e 30 no mercado anual abaixo de 1 TWh. No

mercado maior, as piores colocadas estão nas Regiões Sudeste, Norte e Nordeste. A

concessionária Light, que presta o serviço na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

ficou em 31º,  seguida da  Companhia Energética do  Piauí  – Cepisa -,  32º,  e  das

Centrais Elétricas do Pará – Celpa -, 33º. A nossa Cemig ficou em 31º lugar, uma das

piores do País. Esse foi o “ranking” de qualidade de serviço da Aneel. O Ceará ficou

em 1º lugar.

Não venham me dizer que a culpa é da Dilma, porque o “ranking” é estadual, vai de

1 a 34. Em Minas, fomos o 31º colocado, e a Light veio depois. A propaganda da

Cemig não condiz com a verdade. Ela é uma das piores no “ranking” de qualidade do

serviço.  O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  está  dizendo  exatamente  isso,  e  eu

concordo com ele. Todos sabemos disso. O consumidor sabe disso.

A Deputada Liza Prado foi conosco ver o estado da fiação em Belo Horizonte, e, no

interior,  a  situação não é diferente. É uma vergonha. Quando falamos sobre isso,
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ouvimos: “É coisa da Oposição. A Cemig está ótima”. O pior é que quando realizamos

audiência pública para discutir  a  situação da Cemig, vai uma tropa de choque da

Cemig  e  da  Andrade Gutierrez  para  dizer  que está  tudo  bem.  Os  dividendos  da

Cemig,  50%,  vão  para  a  Andrade  Gutierrez.  Dessa  forma,  não  há  como  fazer

investimento, porque é preciso pagar dividendo para a empreiteira que virou agência

de energia elétrica. Esse acordo feito com a Andrade Gutierrez acabou direcionando

os  dividendos  para  esta  empresa  e  para  os  sócios  minoritários.  Assim,  não  há

nenhum investimento.

O  que  acontece  quando  venta?  Cai  o  fio.  Quando  chove?  Derrete  o  poste.  E

quando o cachorro faz xixi no poste? Acaba a luz. E assim vai a luz da Cemig, uma

das piores no “ranking” de qualidade do serviço.

Justiça seja feita, essa figura do cachorro fazendo pipi no poste é de autoria do

Deputado Alencar da Silveira Jr. Foi ele quem captou esse problema dos postes da

Cemig. Cachorro faz pipi, apaga a luz. Ventou, cai poste. Choveu, é outro problema.

E assim vai a Cemig. Bandeira do Sul e serpentina. Tudo é culpa do mal tempo, ou,

segundo alguns Deputados desta Casa, da Dilma. Quando é que a Cemig vai por a

mão na consciência  e  encarar  a  realidade? Agora  existe  o  “ranking”  da  Aneel.  A

Cemig  deveria  encarar  a  realidade.  O  Governador  Anastasia  deveria  encarar  a

realidade ao invés de ficar acreditando ou tentando jogar a culpa para cima.

Imaginem se o Lula, quando assumiu a Presidência da República, ficasse jogando a

culpa no FMI e dizendo que não poderia fazer nada. Já imaginaram se ele tivesse

passado oito anos dizendo que o FMI leva o dinheiro do Brasil. Onde iríamos parar?

O Brasil não ia funcionar. A dívida seria grande e o Lula continuaria reclamando do

FMI.  Mas  o  Lula  colocou  a  casa  em  ordem,  resolveu  a  questão  da  dívida  e

impulsionou o País para desenvolver, crescer e gerar emprego e renda. Somos um

país em crescimento. Ninguém tem coragem de dizer o contrário, a não ser alguns

Deputados nesta Casa, que parecem ter uma venda nos olhos e não enxergam que o

Brasil está crescendo tanto. O que o Prof. Anastasia, nosso Governador, precisa fazer

é tirar a venda dos olhos, começar a governar, e esquecer o projeto Aécio 2014. Não

é  hora  de  ficar  discutindo  eleições  de  2014.  O  governo  de  Minas  não  pode

transformar-se no comitê do Aécio Neves, e o Estado paralisar para desejar que tudo
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dê errado, para que o Aécio tenha uma bandeira política. Isso não pode acontecer.

Minas Gerais não pode ser o comitê do Aécio Neves.

O Deputado Alencar da Silveira Jr., que tão bem fez aqui a figura de linguagem

sobre o cachorro e o poste, na Cemig, deveria nos ajudar em relação a esse tema

também; poderia falar com o Governador Anastasia, de quem é bem próximo. V. Exa.

poderia nos ajudar dizendo-lhe: “Prof. Anastasia, governe. Esqueça o Aécio Neves e

o projeto 2014 e governe. Coloque Minas Gerais para funcionar.  A Cemig está no

'ranking' das piores; a Copasa está no 'ranking' das contas mais caras; a educação

está  falida;  a  segurança  pública  ganhou  o  'ranking'  de  péssima  qualidade  em

prestação  de  serviços  em  Minas  Gerais  por  várias  vezes;  a  saúde  pública  não

consegue investir 12%; na educação, estão tirando dinheiro e pagando aposentados,

contra o que diz a Constituição. E V. Exa., Governador, em vez de controlar o Tribunal

de  Contas,  agora  com o novo Líder  do  Governo Deputado Mauri  Torres,  deveria

encarar  a  situação  e  aplicar  mais  recursos  em  saúde  e  em  educação.  É  isso,

Governador Anastasia. Não faça com que Minas Gerais seja cada vez pior para jogar

a  culpa  na  Dilma”.  Essa  política  interessa  ao  Senador  Aécio  Neves,  como diz  o

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  pela  sua  obsessão  pessoal  em  ser  Presidente  da

República um dia. E, para isso, Minas Gerais pode ficar arrasada.

Sou favorável à aprovação do nome do Sr. Hubert Brant Moraes para o cargo de

Diretor da autarquia especial Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae -, mas que, pelo amor de

Deus, tire de Minas Gerais esse título horroroso de campeão das contas de água

altas  no Brasil,  e  de águas ruins,  como mostrou o  Deputado André Quintão,  que

trouxe  uma  garrafa  PET  cheia  de  água  com  uma  qualidade  absurda,  porque  a

Copanor não vai para a frente nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de

Minas.  Nós nos lembramos da água que o Deputado André Quintão trouxe de lá

como lembrança do serviço mal prestado. Infelizmente essa tem sido a realidade de

Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que,

nos termos do inciso II do § 2º do art. 162 do Regimento Interno, no encaminhamento

de votação, não é admitido aparte. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

também venho encaminhar essa indicação do Sr. Hubert Brant Moraes para o cargo

de  Diretor  da  Arsae.  Neste  encaminhamento,  Sr.  Presidente,  quero  falar  da

importância que a Arsae pode ter em questões cruciais para a vida do povo de Minas

Gerais.  Eu mesmo tenho recorrido por diversas vezes a esta agência para cobrar

uma ação  mais  efetiva  do  Estado  de  Minas  Gerais,  principalmente  no  semiárido

mineiro.

Neste final de semana, os órgãos de meteorologias já projetaram para este ano

períodos de estiagem mais longos no semiárido de Minas Gerais. Mais uma vez a

falta de água se avizinha e já é realidade em muitos Municípios do Estado. E esta

Casa, que aprovou a constituição de uma subsidiária da Copasa, a Copanor, tem que,

de fato, cobrar da agência reguladora uma ação mais efetiva quanto às atribuições e

à missão da Copanor. Não vou aqui entrar em questões de competência, de empenho

dos  titulares  e  daquelas  pessoas,  principalmente  dos  servidores  dedicados  que

integram a Copanor. Quem percorre o semiárido mineiro sabe do que estou falando.

Muitas obras estão paralisadas, muitas ações não estão sendo realizadas. Há uma

decisão  interna  na  Copanor  de  não  atender  a  comunidades  com  menos  de  200

habitantes.  Sinceramente,  não  consigo  compreender  isso.  Em  2003  e  2004,  o

governo tinha o projeto de saneamento Vida no Vale. A gênese desse projeto previa

uma  subsidiária  para  cuidar  de  toda  a  política  de  abastecimento  de  água  e  de

esgotamento sanitário, sem distinguir nenhum distrito por faixa populacional. No ano

passado, fizemos um trabalho exaustivo - aliás, contamos com a ajuda de órgãos de

imprensa deste Estado - para mostrar ao Governador e à população a realidade cruel

daquela região. Tivemos a oportunidade de verificar,  “in  loco”,  a dificuldade de se

obter  água  para  consumo  humano  em  determinadas  localidades.  A resposta  do

governo veio por meio de um convênio com a Funasa, assinado no início deste ano,

para cobertura de localidades que foram visitadas por esta Casa e por órgãos de

imprensa  deste  Estado.  Agora,  aguardamos  que  os  Municípios,  junto  à  Sedru,

efetivem esse convênio. É um passo importante, mas insuficiente do ponto de vista

da cobertura.
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Quando votamos a indicação de um Diretor, esperamos também que essa agência

tenha para com a Assembleia uma relação de diálogo, de respeito e de cumprimento

do seu papel. Hoje há um desencontro na gestão dos serviços de saneamento básico

no semiárido mineiro. Em um mesmo Município, há ações desenvolvidas ainda pela

Copasa, pela Copanor e pela Sedru. É comum, em uma comunidade de um Município

pequeno,  haver  um poço artesiano que a  Funasa ou o Denocs ou  uma emenda

parlamentar  fez chegar,  mas  que não recebe manutenção  de  ninguém, porque a

Copasa não atende e porque a Copanor só atende a Municípios com mais de 200

habitantes.  A Sedru  vai  àquela  comunidade  com  menos  de  200  habitantes  para

suplantar  a  ausência  da  Copanor,  mas  esse  trabalho  de  manutenção  não  lhe

compete. A Sedru faz a obra e a encaminha, mas a manutenção deveria ser feita pela

Copanor. Então, há um desencontro muito grande.

Já tive a oportunidade de discutir isso com o próprio Governador, mas talvez os

Deputados da base tenham mais liberdade, porque é um problema de gestão. Espero

que esse tema seja objeto de atuação da Arsae, porque, novamente, essas regiões

ainda vão depender de caminhões-pipa.  Com a estiagem prolongada,  que já está

ocorrendo naquela  região,  a  solução será  o  caminhão-pipa.  Caminhão-pipa  é  um

paliativo  necessário,  melhor  que  nada,  mas  as  Prefeituras  enfrentam  muita

dificuldade, porque, em determinadas localidades, ele não chega. Eu e o Deputado

Luiz Henrique visitamos uma comunidade em Virgem da Lapa onde a estrada é muito

estreita e não passa caminhão. Lá as crianças vão buscar água remanescente, água

podre, com lodo, suja, para tomar banho de madrugada e, logo cedo, ir para a escola

em  transporte  escolar  precário.  Nesse  final  de  semana,  foi  publicada  mais  uma

matéria sobre crianças que têm de atravessar até rio para chegarem à escola.

Deputadas,  Deputados,  quero  apontar  esse  problema.  Existe  um  projeto

estruturador que é importante e está sendo tocado pela Sedru, mas hoje há uma

certa  irracionalidade  na  gestão  dos  serviços  de  saneamento  básico  no  semiárido

mineiro. Todos os Deputados sabem do que estou falando, principalmente os que são

votados nessas regiões. Não sei se é uma questão estrutural da Copanor, não sei se

estão faltando recursos, não sei se o número de servidores é insuficiente, mas as

reclamações  são  muitas.  Não  vou  mencionar  caso  a  caso.  Sempre  que  ligamos
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somos bem-atendidos – diga-se de passagem -, o Presidente nunca deixou de nos

atender, mas percebemos que estão com pouca estrutura, pouca bala na agulha para

colocar mais funcionários nas empreiteiras, a fim de que as obras seja feitas mais

rapidamente, para expandir a cobertura do atendimento da Copanor. Esse assunto

deveria ser objeto de uma preocupação maior do governo do Estado. Se, hoje, essa

ação de política pública está fragmentada entre Copasa, Copanor,  Sedru, e ainda

com  o  apoio  de  órgãos  federais  como  a  Funasa,  o  Dnocs,  além  de  outros,

necessitaríamos de uma ação mais integrada. O Porta a Porta, programa social do

governo, apontou, nos questionários aplicados em milhares de famílias, que o maior

problema do semiárido, Deputado Bonifácio Mourão, é a água, e não emprego ou

renda. Existem outros, mas esse é o mais grave. Todos sabemos que água é fonte de

vida, é alimentação.

Considero que a Arsae deveria ter um papel mais ativo nessa questão. Tivemos

isso  aqui  na  Assembleia,  e  com  resultado.  A  Funasa  e  o  governo  do  Estado

assinaram esse convênio. Os lugares que visitamos serão atendidos; o local aonde a

imprensa foi será atendido. E os locais que não foram visitados? Qual é o plano de

expansão para comunidades com menos de 200 habitantes? Qual é a estratégia de

integração  desse  serviço  de  saneamento?  Coloco  essa  questão.  Votaremos

favoravelmente, mas cobrando da Arsae uma ação de fiscalização. Água é um direito

fundamental. Se cidadãos de Minas Gerais não estão tendo acesso a água potável,

água  para  consumo  humano,  cabe  à  agência  reguladora  tomar  as  devidas

providências, porque é uma agência independente, uma agência de fiscalização.

Encaminho a votação favoravelmente, mas chamo a atenção do governo para isso.

Talvez neste ano haja a maior seca naquela região, que, novamente, ficará refém de

caminhões-pipa e da Defesa Civil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento

Interno.  A 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; para tanto, solicita

às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.
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- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi

-  Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  - Duilio de

Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  38  Deputados,  e  houve  1  voto  em  branco,

perfazendo o total  de 39 votos.  Está,  portanto,  aprovada a Indicação nº  58/2012.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº  59/2012,  Feita pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome do  Sr.  Ilmar

Bastos para o Cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A 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; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio

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

Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio

Franco - João Leite -  João Vítor Xavier -  José Henrique -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
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Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  38  Deputados;  houve  1  voto  em  branco,

perfazendo o total de de 39 votos. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 59/2012.

Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 54/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Paulo José

de Araújo para  Compor  o  Conselho Estadual  de  Educação.  A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

trata-se agora de discutir a indicação do nome do Sr. Paulo José de Araújo para a

função de Conselheiro do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Ensino

Superior.  Eu não poderia deixar  de  discutir  essas questões relativas  à educação,

notadamente em relação à educação no ensino superior.

O Brasil avançou muito nas questões relativas ao ensino superior, especialmente

após a entrada do Presidente Lula na Presidência da República. Avançou em termos

de  vaga  nas  escolas  federais.  Ampliamos  muito  não  apenas  as  unidades  das

universidades federais, mas também o número de vagas nas escolas públicas. Agora

obtivemos vitória importante no Supremo Tribunal Federal, com a derrota do DEM,

que levantou hipótese no STF de não permissão de cotas raciais nas universidades

públicas  federais.  Assistimos  à  derrota  desse  partido,  ou  seja,  a  derrota  do

conservadorismo.  Avançamos  agora,  em  termos  de  igualdade  social  no  Brasil.  É

óbvio que, quando se fala em igualdade social,  não se pode deixar de lembrar a

igualdade racial. Não é à toa que os negros são os mais pobres no País. Devido à

trajetória escravocrata brasileira, não tiveram condição de estudar, desde o término

da escravidão e, evidentemente, durante a escravatura. Agora o Brasil procura sanar

os problemas relativos à questão racial,  à desigualdade social,  que ainda é muito

grande no País. Infelizmente o conservadorismo é tão grande, que um partido político

vai ao STF, Deputada Maria Tereza Lara, para tentar impedir as cotas para os negros

no País. Ainda bem que, por unanimidade, o Supremo deu vitória às cotas. Na porta

da  UFMG,  assistimos,  estarrecidos,  a  uma  pichação  racista,  dizendo  que  a

universidade ficará preta. Os negros são bem-vindos à universidade. Hoje, felizmente,
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no Brasil como um todo, as universidades estão mais coloridas, com pretos, brancos,

índios e pobres. Agora as universidades federais estão ficando com a cara do País.

Antigamente as universidades tinham a cara da elite, apenas brancos de olhos azuis,

como disse o Presidente Lula. Agora as universidades refletem o nosso Brasil, o que

é  muito  bom,  tanto  as  públicas  como  as  particulares,  a  partir  do  ProUni.  Hoje,

qualquer cidadão brasileiro  que queira estudar  tem condição de fazer  a prova do

Enem e concorrer a uma vaga nas universidades do País. Isso tem feito com que,

não  apenas  nas  Capitais,  mas  também  no  interior  afora  -  o  Deputado  Neilando

Pimenta é “expert”  no assunto e o conhece bem –, tenha avançado a política do

ProUni,  a  política  das  cotas,  a  integração  dos  mais  pobres  na  vida  estudantil

brasileira, especialmente no ensino superior.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de fazer essa ressalva. O Brasil avança

nas suas escolas de nível superior, mas pouco tem sido feito em Minas Gerais. Por

isso quero fazer um encaminhamento ao Sr. Paulo Sérgio Araújo, que será um dos

Conselheiros da Câmara de Ensino Superior, para que nos ajude em relação a essa

questão.  Não  há  política  de  ensino  superior  na  Universidade  Estadual  de  Minas

Gerais  –  Uemg  -  condizente  com  as  necessidades  do  Estado.  São  muitas  as

reclamações em relação à Uemg. Evidentemente, começam pelos recursos, que são

parcos.  Como sempre,  Deputados desta  Casa vão dizer  que isso é  exclusivo  do

governo federal, que essa responsabilidade não cabe ao governo do Estado. Não é

bem  assim.  Existem  recursos,  vagas  e  políticas  públicas  para  universidades

estaduais - como a USP, a Uerj e a Uneb -, e elas fazem parceria com o governo

federal. Se hoje há recursos para o ProUni, o governo do Estado teria de ter uma

política mais agressiva em relação ao ensino superior em Minas, do ponto de vista de

vaga,  de  crescimento  da  Uemg,  mas  não  há  isso.  Aqui  também  está  parado.  O

choque de gestão em Minas foi neoliberal. Isso explica por que o Estado está sempre

atrasado  em  relação  às  políticas  públicas.  A visão  do  governo  é  sonhar  com  as

parcerias público-privadas, até na área da educação. Pensa que apenas a gestão do

setor privado é suficiente, mas não o é, para fazer com que a educação pública, até

no 3º grau, seja mais satisfatória em Minas. Mas se o próprio Estado, se a Secretaria

de Educação,  se o  Governador  do Estado não dita  as  normas,  se o  Estado não
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regulamenta, não coloca em ação uma política para as universidades estaduais, o

mercado não suprirá essas questões. Esse discurso já era. Está atrasado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. não gosta que fale, mas foram oito anos de

legado do governo Aécio  Neves,  do  chamado  choque  de  gestão,  que o  governo

Anastasia acompanhou, e que hoje está falido. Por isso a Cemig está em 31º no

“ranking” das piores. A conta da Copasa é das mais caras. No aspecto da educação

de  nível  superior,  a  Uemg  praticamente  inexiste.  Se  for  compararada  com  as

universidades  estaduais,  também  deve  ser  das  últimas  colocadas.  Então,

observamos  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  não  se  preparou  para  esse  novo

momento, para ter uma gestão democrático-popular, uma gestão do Estado. Aqui se

apostou  no  neoliberalismo.  Esse  foi  o  mal  do  governo  Aécio  Neves.  Agora  o

Governador Anastasia sofre com o veneno de Aécio Neves e dele próprio, que foi

cúmplice, vamos dizer assim, do chamado choque de gestão.

Mas hoje, Sr. Presidente, está claro que o tema que estamos discutindo aqui agora

é o choque de gestão na educação. Citei o ensino superior, a falência da Uemg, a

falta de investimento na Uemg. E o governo não está nem aí. Não vejo esta Casa

debater  sobre  o  problema da Uemg,  sobre  como melhorar  o  ensino  superior  em

Minas. Não existe nada disso. Quando alguém do governo assume a palavra é para

dizer que a Dilma não criou tantas universidades federais quanto é necessário. Ora, o

Lula  criou  tantas  universidades federais  em Minas  que Fernando Henrique nunca

sonhou em fazê-lo. Fernando Henrique estava sucateando tudo. Então, não pode o

governo parar  e ficar  criticando,  e nada fazer.  Estou enjoado disso. Todo dia é a

mesma ladainha do governo, tentando justificar-se. Dez anos no poder, 10 anos no

Estado não implementa política e fica jogando a culpa nos outros. Isso não pega.

Essa política do quanto pior  melhor  não nos coloca,  de  fato,  em condições de o

Estado disputar as políticas públicas que devem ser disputadas, inclusive para vir

mais  recurso  do  governo  federal.  Então,  o  Prof.  Anastasia  precisa  iniciar  o  seu

governo, romper com esse choque de gestão neoliberal. Ora, ao invés disso, fica a

Secretaria de Estado de Educação brigando com as professoras, em guerra, uma

secretaria beligerante, brigando com o sindicato. “Professor não pode alimentar-se

em escola pública! Corta a merenda das professoras!” Coitadas. Deixá-las com fome?
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Vai lá, professora, dá três aulas seguidas, mas não merenda não. Essa merenda você

não come não. Dá mais duas com fome, professora. Ou então, em 20 minutos, corre,

vai a um restaurante, engole a comida e volta. Não há quem aguente. Isso é o Estado

de Minas Gerais, fazendo uma política de proibir a coitada da professora até de se

alimentar na escola. Até isso, por uma pirraça por causa de uma greve de 112 dias

que eles acham que é culpa dos professores, culpa do sindicato e culpa das escolas.

Ora,  a culpa,  evidentemente,  é do  governo do Estado.  Só em Minas Gerais,  nas

escolas  estaduais,  acontece  isso.  Em  nenhuma  escola  estadual  do  Brasil  há

professora sendo orientada e sendo impedida de se alimentar. Em nenhum Município

de Minas Gerais vi um Prefeito fazer essa loucura. Só a Secretária de Educação. Aí

ela fala que a culpa é da Dilma. Morro de rir. Fala isso também. Agora a Secretária vai

culpar  a  Dilma  de  uma  atitude  dela?  Ora,  Secretária,  pare  de  perseguir  as

professoras. Prof. Anastasia, pare de perseguir os professores.

Então,  Sr.  Presidente,  peço ao Sr.  Paulo José de Araújo,  que agora  irá  para  o

Conselho Estadual de Educação, que olhe pelos professores e pelas  professoras,

homens e mulheres que no nosso Estado de Minas Gerais tanto fazem por nós, que

estão agora obrigados – esse é um outro assunto sobre o qual falarei depois – a dar

aula em salas multisseriadas. Vão jogar a culpa também no governo federal? Só aqui

em Minas voltou a sala multisseriada. Mas esse é outro assunto ao qual me referirei

depois. Vou votar favoravelmente.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - A Presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado

com os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e

aos  Deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  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, a indicação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados, que, somados à presença do

Deputado  Rômulo  Veneroso,  perfazem  o  total  de  36  parlamentares  presentes.

Portanto, não há quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
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O Deputado Duarte Bechir - 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 Antônio Carlos Arantes) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para  votação.  A Presidência  vai  renovar  a  votação  da  indicação.  Em  votação,  a

indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Lafayette de Andrada

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 54/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 45/2012,  feita  pelo Governador  do  Estado,  do nome do Sr.  Edmar

Fernando de Alcântara para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão

Especial  opina  pela  aprovação.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  a

Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Sr.  Presidente,  não  poderia  deixar  de  me

manifestar. Votarei favoravelmente. Aliás, a nossa bancada está aqui para contribuir

com o quórum. Lembro-me bem, em 1999, quando estive aqui pela primeira vez, de

que havia filas de pessoas pedindo bolsas de estudo para curso superior, porque há

alguns anos o governo federal  tinha feito  um decreto para acabar  com os cursos

técnicos no País e os alunos não tinham condições de fazer curso superior. Então,

quando há indicação para o Conselho Estadual, na sua Câmara de Ensino Médio,

temos que lembrar esse fato. Depois, o Lula começou a investir em cursos técnicos e,
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agora, a Presidenta Dilma, com a Pronatec, está em todo o País. São mais de 200

escolas técnicas federais. Em Betim já está funcionando uma em um prédio cedido,

porque o prédio novo está em construção. Em Contagem ele também já existe, assim

como em várias cidades com mais de 100 mil habitantes.

Sr. Presidente, sobre o TAC que o governo firmou com o Tribunal de Contas quero

fazer uma ponderação, porque sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal está

fazendo  12  anos  e  tenho  conversado  com  a  nossa  Prefeita  de  Betim  sobre  a

necessidade de se rever a lei, porque o número de funcionários das prefeituras está

aumentando.  Tem que haver  um aumento obrigatório,  principalmente em saúde e

educação. Não podemos ficar sem mais escolas. A população está aumentando e a

saúde precisa  de  um  investimento  maior.  Eu  mesma assinei  um abaixo-assinado

pedindo os 10% do PIB do governo federal para a saúde, pois não podemos aceitar

que  o  caminho  da  solução  seja,  principalmente,  tirar  da  educação,  porque  os

Municípios  têm  obrigação  de investir  25%.  Não  se  concebe isso.  Creio  que  seja

inconstitucional fazer um TAC com o Tribunal de Contas para se reduzirem esses

25%. Sou professora aposentada, mas ninguém que tenha bom-senso, nesta Casa,

vai  achar  que podemos aceitar  esse caminho.  Então,  que o governo corte outros

setores, deixe de fazer até alguma obra, até a situação se resolver. Mesmo que não

tenha recursos, não pode tirar os 25% da educação de forma alguma, pois os 25% já

não são suficientes.

Sei que a Prefeitura de Betim e muitas outras investem mais. Como eu digo, os

25% não são suficientes. A Prefeitura de Betim e muitas outras investem muito mais

de  25%,  porque  os  25% não  são  mais  suficientes  para  arcar  com  os  custos  da

educação.  Como professora aposentada,  seria  omissão da minha parte  deixar  de

registrar nesta Casa essa situação. É papel desta Casa, e não somente da Oposição,

fazer essa denúncia. A Situação tem de argumentar com o governo, porque essa não

pode ser a saída. Precisamos de outras saídas. Que os Prefeitos se unam e discutam

com a Câmara Federal a atualização da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sr.  Presidente,  quero  deixar  registradas  essas  nossas  palavras  e  fazer  uma

convocação:  que  toda  esta  Casa  assuma  essa  postura  e  não  aceite,  de  forma

alguma, a diminuição dos 25% de aplicação em educação em Minas Gerais. Minas
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Gerais é referência nacional, e essa diminuição vai macular o seu nome. Então não

podemos aceitar isso de forma alguma; não podemos aceitar isso na educação nem

na saúde. Que achem outros caminhos. Se os recursos não estão sendo suficientes,

se a dívida é alta – há o problema que está sendo discutido nas Comissões -, que se

achem outros caminhos, mas esse não podemos aceitar em hipótese alguma.

Encerrando, além da questão do Pronatec, vimos que hoje mais de um milhão de

alunos  no  País  fazem  curso  superior.  Por  quê?  Exatamente  através  do  ProUni,

projeto do governo Lula e agora da Dilma. E não é somente mais um projeto de

governo:  é  um  projeto  de  Estado,  é  um projeto  do  País.  Nenhum  Presidente  ou

Presidenta que lá estiver vai acabar com esse projeto que está elevando o índice de

escolaridade do povo brasileiro, que ainda é muito baixo. Com todo esse esforço,

ainda está em torno de 11% o índice de curso superior do povo brasileiro. Portanto,

precisamos somar forças. Isso é grave demais. Nas áreas da educação e da saúde,

não se diminuem recursos, só se aumentam, se aumentam e se aumentam. Esse tem

de ser o nosso compromisso parlamentar no Estado de Minas Gerais. Obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado com os arts. 252 e 255,

do Regimento  Interno.  A Presidência  solicita  às  Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que 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, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Lafayette de Andrada

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -
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Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 45/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº  46/2012,  feita  pelo  Governador  do Estado,  do nome do Sr.  Carlos

Antônio  Bregunci  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A Comissão

Especial  opina pela aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado

com os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e

aos  Deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  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, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Lafayette de Andrada

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 46/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação  nº  48/2012,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  José

Januzzi de Souza Reis para compor o Conselho Estadual de Educação. A Comissão

Especial  opina pela aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado

com os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e

aos  Deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o

registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará
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início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos

-  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira  -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 48/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 49/2012,  feita  pelo Governador  do Estado, do nome do Sr.  Aurélio

Sávio  de  Mendonça  Terra  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I,

combinado com os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos

-  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
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Abreu -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes -  Pinduca Ferreira  -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 49/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação nº 50/2012, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Eduardo de

Oliveira  Chiari  Campolina  para  compor  o  Conselho  Estadual  de  Educação.  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I,

combinado com os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Célio Moreira

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

Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação nº 50/2012. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declaração de Voto

O Deputado Bosco - Caro Deputado Inácio Franco, que ora preside esta reunião, eu

gostaria, de forma breve, de fazer aqui um manifesto. Primeiro, sobre as indicações

dos  nomes que comporão o Conselho de Educação do Estado de Minas Gerais,

queremos falar  sobre tal tema de forma mais detalhada, mas, de acordo com um

acordo firmado com a Base, com a Oposição, vamos nos manifestar de forma mais
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extensa na parte  da  tarde,  quando  discutiremos  outros  projetos,  quando faremos

alguns comentários sobre a educação no nosso Estado, projetos e programas. Mas

eu  não  poderia,  caro  Presidente  Deputado  Inácio  Franco,  deixar  de  aproveitar  a

presença do Presidente do América Futebol Clube, desse grande clube mineiro que

completou agora seu centenário, e cumprimentá-lo - o Deputado Alencar da Silveira

Jr. -, assim como cumprimentar toda a diretoria e todos os jogadores. O América é um

clube tradicional que vem ganhando, a cada dia, mais espaço e mais torcida por toda

Minas Gerais. Vi muitas pessoas na minha cidade, Deputado Alencar da Silveira Jr.,

Araxá, usando a camisa do América, o que demonstra o crescimento, a abrangência

do time em toda Minas Gerais. Então, nossos parabéns ao América pelo centenário,

que ele siga em frente e, acima de tudo, ofereça cada vez mais alegria para sua

torcida, mas valorizando ainda mais o esporte profissional de Minas Gerais. Aproveito

também, Sr. Presidente, já que estamos falando de futebol, para enviar um grande

abraço ao Sr. Dailsom Lettieri, Presidente do nosso Araxá Esporte Clube, do nosso

alvinegro mais querido de Araxá, o Ganso, que está se saindo muito bem na final do

módulo II do Campeonato Mineiro. Sobraram quatro times para disputar duas vagas

para a primeira fase, o Módulo I – Ipatinga, Tombense, Mamoré e o Araxá. O Araxá

está  invicto,  com nove pontos;  os  demais estão com três  pontos.  Então,  o Araxá

Esporte  Clube  está  com  enorme  expectativa  de  poder,  a  partir  do  próximo  ano,

participar  efetivamente  do  Módulo  I,  do  Campeonato  Mineiro,  enfim,  da  elite  do

futebol mineiro, com muita garra, determinação e, acima de tudo, com a competência

da sua diretoria e o apoio maciço da torcida alvinegra, da torcida do Araxá Esporte

Clube. Então, aproveito esta oportunidade para mandar um grande abraço ao nosso

povo  de  Araxá,  a  todos  os  jogadores  do  Araxá Esporte  Clube,  a  sua diretoria  e

sobretudo àquela torcida maravilhosa que, no último sábado, lotou o estádio Fausto

Alvim,  quando  do  jogo  entre  Araxá  e  Mamoré,  onde  o  Araxá  Esporte  Clube  se

consagrou,  mais  uma vez,  vitorioso.  Desejo  felicidades  e  que o  Araxá possa ser

também campeão desse módulo II, como foi campeão do Módulo III no ano passado.

É o que eu tinha a dizer, Sr.  Presidente. Há outras considerações a serem feitas,

conforme eu disse no início, com relação à educação do nosso Estado, que por sinal

vai muito bem, ao contrário do que temos ouvido por aqui. Na reunião da parte da
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tarde  teceremos  alguns  comentários  sobre  questões  da  educação  e  alguns

programas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a esta

Casa, aos Deputados, ao governo do Estado e a toda a população mineira os votos

de congratulações que estamos recebendo em nosso gabinete e na nossa caixa-

postal pelo centenário do América. Na última segunda-feira fizemos nossa festa de

aniversário dos 100 anos do América com a presença de várias pessoas, de vários

companheiros,  de  vários  Deputados,  de  ex-jogadores  do  América  e,  toda  a

população. Ao Deputado João Leite foi feito um convite especial porque é ex-atleta do

América e,  apesar  de ser  atleticano,  colaborou muito com o  engrandecimento  do

América. Naquela segunda-feira, o América recebeu da Federação Mineira de Futebol

o levantamento do nosso decacampeonato, isto é, o reconhecimento da Federação.

Hoje estou aqui para agradecer a todos os mineiros e brasileiros que, de uma forma

ou de outra, externaram os parabéns pelo centenário do América naquele dia. Quero

parabenizar  todos  os companheiros  que comigo fazem a  direção do América:  Dr.

Paulo Lasmar, Marcus Salum, Olímpio Naves, Francisco Santiago, José Flávio Lanna

Drumond,  Magnus  Lívio,  Dr.  Bernardo  e  Afonsinho.  Quero  agradecer  a  todos  os

companheiros que nos ajudam a fazer do América uma grande agremiação, um time

de destaque nacional.  Parabéns a todos os americanos pelo centenário do nosso

América! Somos poucos americanos nesta Casa, mas com certeza os poucos que

vão ao estádio para torcer sem violência. Fazemos o que gostamos e torcemos pelo

América. Sou americano por causa de meu pai, que é e sempre foi americano. Ele

me ensinou a ser americano. Ser americano é um estilo de vida diferente; somos

torcedores  diferenciados.  O  meu  muito  obrigado  a  todos  aqueles  que,  de  uma

maneira ou de outra, deram parabéns ao time pelo seu centenário. Se Deus quiser,

seremos campeões mineiros. Vamos fazer brilhar o nosso centenário neste ano, em

cima do Atlético Mineiro.  Com todo o  respeito,  já  despachamos o  Cruzeiro e,  no

próximo  sábado,  vamos  despachar  o  Atlético,  para  concretizarmos  o  nosso

campeonato mineiro no ano do centenário. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, o assunto que me traz a esta tribuna
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tem preocupado todo o Norte de Minas Gerais e também os Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri e parte da região Noroeste de Minas. Estou-me referindo ao problema da

seca. A cada dia a situação se agrava com o problema de abastecimento de água nas

comunidades e com a seca das barragens. Existem cidades inteiras com problema de

abastecimento. As regiões de Monte Azul, Espinosa, Mato Verde e Porteirinha são as

que mais vêm sofrendo com a seca em Minas Gerais. Os governos já anunciaram

algumas medidas, mas elas estão demorando a chegar. A grande preocupação dos

produtores, dos pequenos agricultores e de toda a classe produtiva da região é com o

gado. Se o governo não agir  de forma rápida, chegaremos aos meses de julho e

agosto  com  uma perda  sem  precedentes  do  rebanho bovino  do  Norte  de  Minas

Gerais. Aliás, disse isso há cerca de 15 dias e volto a fazer esse apelo para que o

governo do Estado, por via da Secretaria de Agricultura, reúna sua equipe econômica

para anunciar medidas que favoreçam esses produtores da região que precisam se

desfazer dos seus rebanhos. Para se desfazer de um rebanho, é preciso que haja

incentivo, por isso viemos aqui solicitar do governo a isenção do ICMS na venda do

gado na área atingida pela seca, nos Municípios que possuem decreto de emergência

já reconhecido tanto pela Defesa Civil do Estado quanto pela Defesa Civil Nacional, a

fim de darmos esse alento à região e para que ela não sofra um prejuízo ainda maior.

Se as pessoas não venderem o gado agora, enquanto ele ainda está gordo e tem

peso e  preço,  não  conseguirão  vendê-lo  em  julho  e  agosto,  porque ninguém  vai

querer comprá-lo. Esse gado vai acabar morrendo, causando um prejuízo incalculável

para o Norte de Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha e para o Mucuri e o

Noroeste do Estado. Então, fica aqui  o apelo para criarmos, na Assembleia, uma

comissão  de  Deputados  votados  naquela  região  para  procurarmos  a  equipe

econômica  do  governo  do  Estado,  o  Governador,  o  Secretário  de  Agricultura  e

autoridades a fim de solicitar que isso seja feito o mais rápido possível, para assim

evitarmos uma tragédia já anunciada, a seca, que já está ocorrendo. Já não chove na

região há praticamente cinco meses, com previsão de que a chuva só ocorra em

outubro ou novembro. Ou seja, o rebanho não resistirá. Então, o governo deve tomar

uma atitude agora. Poderá ser tarde demais, se tomada posteriormente, podendo não

surtir o mesmo efeito que precisa ser assegurado agora para os produtores da região.
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Faço aqui,  mais  uma vez,  o apelo para  que a equipe econômica do governo do

Estado faça um estudo e dispense as cobranças do ICMS sobre a venda de gado na

região  atingida  pela  seca  em  Minas  Gerais.  Era  isso  o  que  tinha  a  dizer,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/4/2012

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Carlin Moura e Glaycon Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o processo de reestruturação

que resultou no fechamento de unidades da Fundação de Ensino de Contagem -

Funec - no Município de Contagem e a possibilidade de inclusão dessa fundação no

Programa de Educação Profissional - PEP - da Secretaria de Estado de Educação –

SEE-MG e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  encaminhando

convite  a  esta  Comissão para  participar  de  reunião  em  24/4/2012.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Letícia Martins

de Souza, Promotora de Justiça - 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Contagem

- Defesa do Patrimônio Público, e Luzia Lima Moreira, Diretora de Comunicação do
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Sind-UTE - Contagem; e os Srs. Alexandre Magno Leão, Empreendedor Público da

Secretaria  de  Estado  de  Educação  –  SEE-MG;  Roberto  Márcio  Guerra,

Superintendente  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  da  SEE-MG;

Ademilson  Ferreira  de  Souza,  Coordenador-Geral  do  Sind-UTE  de  Contagem;  e

Samuel  Lara,  representante  da  Associação  Mineira  de  Estudantes,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Liza Prado e ao Deputado Carlin Moura, autores 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 da reunião os Deputados

Duarte  Bechir  e Glaycon Franco.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2012

Às  10h15mim,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete  os

Deputados  Juninho  Araújo  e  Glaycon  Franco.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

necessidade  de  aperfeiçoamento  na  construção  e  implantação  da  Estação  de

Tratamento de Esgoto do Ribeirão Ventura Luiz, no Bairro Água Preta, no Município

de Conselheiro Lafaiete, de forma a não causar danos ao meio ambiente e à saúde

da  população,  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  José  Milton  de

Carvalho  Rocha,  Prefeito  Municipal  de  Conselheiro  Lafaiete;  José  Ricardo  Sírio,

Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete; Darcy José de Souza, Eli

Severino  Ribeiro,  José  Boaventura  Celestino,  José  Derly  da  Cruz  Aleixo,  José
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Milagres  Nogueira,  Marco  Antônio  Reis  Carvalho,  Mauro  Lúcio  da  Silva,  Pedro

Américo de Almeida, Vereadores de Conselheiro Lafaiete, Isabel Meneses, Diretora

da  Supram  -  Central  Metropolitana,  e  André  Ruas,  Analista  da  Supram-Central,

ambos representando  o  Sr.  Adriano Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Ricardo da Rocha Vieira, Presidente

do Codema; Glauco Dias Sampaio, Gerente do Distrito do Alto Paraopeba da Copasa;

Wiladerlan Alves de Souza Júnior, Presidente da Comunidade do Bairro Água Preta;

Valério Parreira, Diretor de Operações da Copasa, e Eros Biondini, Deputado Federal,

que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  Deputado  Juninho

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

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Tiago Ulisses.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Glaycon  Franco,

Gustavo  Valadares  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Fred  Costa.  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  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.074, 3.079, 3.084, 3.085 e 3.088/2012

(Deputado  André  Quintão);  3.075,  3.077,  3.082  e  3.086/2012  (Deputado  Bruno

Siqueira);  3.080,  3.090  e  3.091/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.087/2012
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(Deputada  Rosângela  Reis);  3.076,  3.081,  3.092/2012  e  1.475/2011  (Deputado

Glaycon Franco, em virtude de redistribuição no caso do último projeto); 3.073, 3.094

e  3.095/2012  (Deputado  Gustavo  Valadares);  3.078  e  3.093/2012  (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.  Na fase de discussão do parecer em que o relator,  Deputado Sebastião

Costa, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

3.062/2012, o Presidente defere pedido de vista do Deputado André Quintão. Após

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

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  57/2011  na

forma  do  Substitutivo  nº  1  e  760/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  410  e

2.282/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 688 e

771/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e 2.042/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira);  1.253/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique);  e  2.344/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Gustavo  Valadares,  em  virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e

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

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  295/2011  (relator:

Deputado Gustavo Valadares) e 1.188/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Os

Projetos de Lei nºs 681/2011 e 2.957/2012 são convertidos em diligência à Secretaria

de Saúde (relator:  Deputado Bruno Siqueira);  o  Projeto  de  Lei  nº  1.232/2011,  ao

Detran-MG; o Projeto de Lei nº 2.634/2011, à Secretaria de Casa Civil e Relações

Institucionais (relator: Deputado André Quintão); o Projeto de Lei nº 1.787/2011, às

Secretarias de Educação e de Saúde (relatora: Deputada Rosângela Reis); o Projeto

de Lei nº 1.810/2011, à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

e  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  –  IEF  -;  o  Projeto  de  Lei  nº  2.573/2011,  à

Secretaria  de  Cultura  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  e  o  Projeto  de  Lei  nº

2.323/2011,  à  Secretaria  de  Fazenda  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares).  Os

Projetos  de  Lei  nºs  1.814  e  1.965/2011  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Luiz Henrique, aprovado pela Comissão. Neste momento,

o Deputado Luiz Henrique retira-se do recinto, e o Deputado Fred Costa o substitui,
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por indicação da Liderança do BTR. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

2.978/2012 (relator: Deputado André Quintão). O Deputado Fred Costa retira-se do

recinto,  e registra-se a presença do Deputado Luiz Henrique. O Projeto de Lei  nº

3.003/2012 é convertido em diligência à Secretaria de Saúde (relator: Deputado Luiz

Henrique);  o  Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012,  ao  DER-MG (relator:  Deputado André

Quintão);  o  Projeto de Lei nº  3.012/2012, à Secretaria de Planejamento e Gestão

(relator: Deputado Gustavo Valadares); o Projeto de Lei nº 3.031/2012, ao DER-MG

(relator: Deputado Glaycon Franco); e o Projeto de Lei nº 3.034/2012, à Secretaria de

Planejamento  e  Gestão  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis).  Após  discussão  e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.033 e 3.057/2012 (relator:

Deputado André Quintão);  3.056 e 3.058/2012 (relator:  Deputado Bruno Siqueira).

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 1.927/2011 e

3.045/2012  com  as  Emendas  nº  1,  181/2011,  2.820,  3.040 e  3.046/2012  (relator:

Deputado André Quintão); 2.791 e 3.049/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis);

3.043  e  3.059/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique;  leitor:  Deputado  Sebastião

Costa);  3.029/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  43,  1.661  e  1.718/2011,

2.609/2011  com  a  Emenda  nº  1,  2.867  e  3.035/2012  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira); 3.038/2012 com a Emenda nº 1 e 3.053/2012 (relator: Deputado Glaycon

Franco);  1.463/2011 e 2.527/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Glaycon

Franco, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos que solicitam sejam

baixados  em  diligência  ao  autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.021  e  3.063/2012.  É

aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizada

reunião  com  os  convidados  que  menciona  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

3.062/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco – Bruno Siqueira – Luiz Henrique –

Rosângela Reis.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 10h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Marques Abreu e Hélio Gomes, 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 Elismar Prado, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 675/2011, no 1º

turno, e 3.025/2012, em turno único (Deputado Sargento Rodrigues); 2.471/2011 e

3.001/2012, ambos em turno único (Deputado Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.889 e 2.921/2012. 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 do Deputado Marques Abreu (3) em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  debater  a  estrutura  de  atendimento  à  pessoa  com

deficiência do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – Detran-MG de

Belo Horizonte; seja encaminhado ao Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo pedido de informações detalhadas sobre as medidas que garantirão que os

lugares destinados às pessoas com deficiência nos Estádios Raimundo Sampaio -

Independência  -  e  Governador  Magalhães  Pinto  -  Mineirão  -  serão  utilizados



341
____________________________________________________________________________

exclusivamente  por  elas;  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 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, 2 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  Gustavo  Perrella,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,

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. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 104 e 1.859/2011 (Deputado Doutor Viana); 175

e  1.270/2011  (Deputado  Romel  Anízio);  490/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella):

532/2011 (Deputado Ulysses Gomes) e 2.499/2011 (Deputado João Vítor Xavier), no

1º  turno.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 1.859/2011 é retirado da pauta por determinação do

Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.523/2011 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. O requerimento dos Deputados João Leite, Lafayette de Andrada, Rômulo

Viegas e Sebastião Costa em que solicitam seja realizada reunião para debater a

discriminação  pelo  Governo  Federal  de  Municípios  mineiros  no  recebimento  de
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repasses  financeiros,  tem  a  votação  adiada,  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado  Ulysses  Gomes,  aprovado  pela  Comissão.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Rômulo Viegas - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 14h32min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Luiz Henrique e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Deiró Marra,

por indicação da Liderança do BRT), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

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

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

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir  2.509,  2.746,  2.797,  2.803,  2.804,  2.809,  2.812 e  2.814/2012 (Deputado

Gustavo  Valadares);  2.817,  2.823,  2.825,  2.854,  2.861,  2.870,  2.899,  2.910  e

2.931/2012 (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 2.509, 2.746, 2.797,

2.803, 2.804, 2.809, 2.812, 2.814, 2.817, 2.823, 2.825, 2.854, 2.861, 2.870, 2.899,

2.910  e  2.931/2012,  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, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Antônio Júlio – Rômulo Viegas.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Romel Anízio e Tiago Ulisses, 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 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 na pauta e a discutir

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por  sua vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.966/2012 com a Emenda nº  1 e

2.970/2012,  que receberam parecer  por sua aprovação.  Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.842/2012.

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  João Leite e Sávio  Souza Cruz,  da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro

Silva em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Segurança Pública para debater a possibilidade da inscrição, no cartão

do produtor  rural,  de inventário  de máquinas e equipamentos agropecuários, para

prevenir furtos e roubos; dos Deputados Fabiano Tolentino, Antônio Carlos Arantes e

Romel Anízio em que solicitam seja realizada visita à ExpoZebu 2012, em Uberaba. É

recebido pela Presidência requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  procedimento  de

fiscalização integral da cadeia produtiva dos alimentos transgênicos no Estado, bem

como os eventuais riscos desse tipo de alimento à saúde, à agricultura e ao meio

ambiente. É aprovado o relatório de visita à Procuradoria Regional do Trabalho - 3ª

Região,  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  realizada  em  25/4/2012.  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, 26 de abril de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Liza Prado.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Poços de Caldas

os Deputados Carlos Mosconi e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Dinis  Pinheiro  e  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Havendo número regimental, o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro,

declara aberta a reunião e, em virtude 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 apresentação da campanha "Assine + Saúde", que tem por objetivo a coleta

de assinaturas para  apresentação à  Câmara dos Deputados de projeto  de  lei  de

iniciativa  popular  que determine a aplicação de 10% da receita  corrente bruta da

União na Saúde Pública. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  os Srs.  Paulo César Silva e Sebastião Navarro Vieira, respectivamente

Prefeito e ex-Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Waldemar Antonio Lemes Filho,

Presidente  da  Câmara Municipal  de Poços de Caldas;  Gilberto  Carvalho  Teixeira,

Superintendente  Regional  de  Saúde  de  Pouso  Alegre;  Ângelo  José  Roncalli  de

Freitas, Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -; Adriano Magno de

Marçal  e  Silva,  Defensor  Público  e  Coordenador  da  Defensoria Pública  de  Minas

Gerais-Regional Alto Rio Pardo; Bruno Pinto Rodrigues, Subcoordenador Regional da

Defensoria Pública; Paulo César Pereira Negrão, Presidente da Associação Médica

de  Poços  de  Caldas,  representando  o  Sr.  Lincoln  Lopes  Ferreira,  Presidente  da

Associação Médica de Minas Gerais - AMMG -, e o Sr. Florentino de Araújo Cardoso

Filho,  Presidente  da  Associação  Médica  Brasileira;  Percival  Batista  de  Barros,

Membro  da  Comissão  de  Bioética  e  Biodireito  da  25º  Seção  da  OAB-MG,

representando o Sr. Luís Cláudio da Silva, Presidente da OAB-MG,, e o Sr. Fábio
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Camargo de Souza, Presidente da OAB-Poços de Caldas; Ronan Pereira Lima, Vice-

Presidente da Federassantas, representando o Sr. Saulo Converso Lara, Presidente

dessa  Federação;  Padre  Francisco  Carlos  Pereira,  Pároco  da  Paróquia  Nossa

Senhora da Saúde e Coordenador de Pastoral da Diocese de Guaxupé; José Tasca,

Membro do Conselho  Regional  de Medicina – CRM - ,  representando o Sr.  João

Batista Gomes Soares,  Presidente  do  CRM;  Douglas  Moreira Dias, Presidente do

Colegiado  dos  Secretários  Municipais  de  Saúde –  Cosems -  Regional  Alfenas,  e

Secretário Municipal de Saúde de Machado; Sérgio Pessoa Coelho, Superintendente

Regional de Saúde de Alfenas; Adnei Pereira de Morais, ex-Prefeito e ex-Secretário

Municipal  de  Saúde de Poços de Caldas;  Júlio  Balducci,  Secretário  Municipal  de

Saúde  de  Poços  de  Caldas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Deputado Carlos Mosconi, na condição de Presidente da Comissão de Saúde e autor

do requerimento que deu origem aos debates, tece as considerações iniciais. Logo

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e cumprida a sua finalidade,

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, 2 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Doutor Wilson Batista - Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 24/4/2012

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei  Miranda e Doutor Wilson Batista, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda.

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

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

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

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

destina a discutir a promoção da saúde e a prevenção ao uso do “crack” e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Márcia Cristina Alves, Assessora da Prefeitura Municipal de

Belo  Horizonte;  o  Sr.  Walter  Ernesto  Ude  Marques,  Professor  Associado  da

Faculdade de Educação da UFMG; o Cap. PM Hudson Matos Ferraz Júnior, Assessor

de Prevenção às Drogas  do Programa Educacional  de Resistência  às  Drogas  da

PMMG;  o  Sr.  Isaías  Campara  Neto,  Gerente  de  Planejamento  da  Terra  da

Sobriedade; a Sra. Ana Martins Godoy Pimenta, Coordenadora Nacional da Pastoral

da Sobriedade, e o Sr. Amaury Costa Inácio da Silva, Superintendente do Centro de

Referência  em  Álcool  e  outras  Drogas  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Liza Prado e aos Deputados Vanderlei Miranda e Doutor Wilson Batista, 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  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Vanderlei Miranda.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às  9h2min,  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 a Deputada Maria Tereza Lara e o

Deputado  Rogério  Correia.  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  autonomia  da  perícia

criminal no Estado e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

dos Srs. Elder Gonçalo M. D'angelo, Subcorregedor de Polícia Civil, solicitando a esta

Comissão cópia do dossiê sobre participação ilegal de policiais civis em segurança e

vigilância privadas, para instrução da Sindicância Investigatória nº 137.974; Marcos

Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  IEF,  prestando  informações  sobre  as

denúncias apresentadas na 5ª Reunião Ordinária; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Marina

Gomes de Carvalho Pinto, Assessora da Defensoria Pública-Geral;  dos Srs. Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Fernando Teixeira Frota Soares,

Corregedor da Secretaria de Defesa Social; Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil

(5/4/2012);  Marina  Esteves  Lopes,  Corregedora-Geral  do  Município  de  Belo

Horizonte;  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil;  Elisa  Smaneoto,

Diretora de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidenta da República; Carmen

Silveira de Oliveira, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do

Adolescente;  Paulo  Alkimim,  Ouvidor  de  Polícia;  Lauro  Mello  Vieira,  Diretor  da

Faculdade  de  Farmácia  da  UFMG;  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa

Social;  Joaquim Alves  de  Andrade,  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça;  Elster

Lamoia de Moraes, Delegado de Polícia Federal; Glenio Martins de Lima Mariano,

Assistente  de  Gabinete  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (10/4/12).  O
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Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.328/2011, em 1º

turno, e 2.868/2012, em turno único (Deputado Paulo Lamac); 3.016/2012, em turno

único (Deputado Duarte Bechir). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Elisa  Moreira  Caetano,  Assessora  Interinstitucional  da

Polícia  Civil  junto  à  Secretaria  de  Estado  de Defesa  Social,  representando o  Sr.

Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social;  e  os  Srs.

Diógenes  Coelho  Vieira,  Superintendente  de  Polícia  Técnico-Científica,

representando  o  Sr.  Cylton  Brandão  da  Matta,  Chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado;

Daniel  Barcelos  Ferreira,  Delegado  de  Polícia  Nível  Especial;  Norberto  da  Silva

Gomes, Presidente da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da OAB-SP,

também  representando  o  Srs.  Evanir  Ferreira  Castilho,  Juiz  Vice-Presidente  do

Tribunal  de Justiça Militar  do Estado de São Paulo;  e Luiz Flávio Borges D'Urso,

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo; Roberto Pedrosa,

Gerente do Instituto de Criminalística do Estado de Goiás; Calil Fouad Nicolau Cury,

Presidente  da  Associação  Mineira  de  Medicina  Legal;  Hélio  Buchmuller  Lima,

Presidente  da  Associação  Nacional  dos  Peritos  Criminais  Federais;  Antenor  José

Pinheiro  dos  Santos,  Ex-Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Criminalística;

Cláudio  Vilela  Rodrigues,  Perito  Criminal  no  Estado  de  Minas  Gerais,  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 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 2.894/2012. Assume a Presidência da reunião o Deputado Paulo

Lamac. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita

seja realizada visita desta Comissão à ocupação denominada Eliana Silva, localizada
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no  Barreiro,  nesta  Capital,  para  conhecer  a  situação  de  aproximadamente  300

famílias  que  se  encontram  acampadas  no  local  desde  21/4/2012,  em  terreno

pertencente ao Município; Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  as  políticas  públicas  habitacionais  de  acesso  à

moradia  no  Município  de  Belo  Horizonte;  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense do Estado do

Rio de Janeiro o laudo de análise de DNA nº 54.142/2011,  elaborado pela Seção

Técnica  de  Biologia  e  Bacteriologia  Legal  do  Instituto  de  Criminalística  de  Minas

Gerais, referente ao material genético do cadáver apontado como sendo da mineira

Grazielle  Marques Silva,  para  que seja providenciada a identificação do corpo da

jovem  naquele  Estado;  Elismar  Prado  e  Durval  Ângelo  em  que  solicitam  seja

realizada reunião de audiência pública para debater os efeitos negativos do Ofício nº

7, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que prevê a fusão das

salas  de  aula  das  escolas  públicas,  inclusive  de  séries  diversas,  bem  como  o

fechamento de laboratórios, prejudicando o aprendizado dos alunos e superlotando

as  salas  de  aula.  O  Deputado  Paulo  Lamac  passa  a  direção  dos  trabalhos  ao

Deputado Duarte Bechir, que prorroga a reunião por mais duas horas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Rômulo Viegas.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e

a suspende por alguns minutos. Retomados os trabalhos, registra-se a presença da

Deputada  Luzia  Ferreira,  e  retira-se  da  reunião  o  Deputado  Carlos  Mosconi.  O

Presidente,  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
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é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos  de  Lei  nºs  2.501  e  2.508/2011  e  3.014/2012  (Deputado  Elismar  Prado).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  832/2011 com as Emendas  nºs  1  a  5,  desta  Comissão (relator:  Deputado

Elismar  Prado).  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  o

Projeto de Lei nº 1.631/2011 (relator: Deputado Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

turno único, o Projeto de Lei nº 2.860/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

2.841 e 2.891/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados  os Pareceres de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.511,  1.838,

2.457 e  2.723/2011.  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, 2 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2012

Às 9h15min, comparece na Sala das Reuniões o Deputado André Quintão, membro

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.

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

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina à realização do debate

público  “Povos  Indígenas  de  Minas  na  Luta  por  Terra,  Educação,  Saúde  e  pelo

Fortalecimento das Manifestações Culturais”. A Presidência convida a tomar assento
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à Mesa as seguintes autoridades: Ione Maria de Carvalho, representando o Ministério

da Cultura;  Altino  Barbosa Neto,  Chefe  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena da

Sesai  -  Ministério  da  Saúde;  Pablo  Matos  Camargos,  representando  a  Fundação

Nacional  do  Índio  -  Funai  -;  Guiomar  Maria  Jardim  Leão  Lara,  Diretora  da

Superintendência de Modalidades Temáticas Especiais de Ensino, representando a

Secretaria de Estado de Educação; Alexandre Vaz, representando a Secretaria de

Estado de Cultura; e Mezaque Silva de Jesus, Coordenador do Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais – Copimg. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  comunica  o

recebimento  do  “Manifesto  dos  Povos  Indígenas  na  Cidade  de  Belo  Horizonte  e

Região  Metropolitana”,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e

Região Metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo, Luiz

Carlos  Miranda  e  Rômulo  Viegas,  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 Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

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

comunica o recebimento de ofício do Sr. Antonio Cesar Picirilo, Presidente da Câmara

Municipal  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

26/4/2012.  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
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discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.016/2012, que

recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Costa em que solicita  seja realizada reunião  de audiência pública  para  discutir  a

situação da Sociedade Mineira Protetora dos Animais; e Durval Ângelo (5) em que

solicita seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências

para  apurar  a  morosidade  que  estaria  havendo  no  andamento  processual  da

execução constante dos autos nº  0001364-67.2010.8.13.0697,  em que são partes

Paulo Antônio Luiz de Azevedo e outros em face da ArcelorMittal  Inox Brasil; seja

encaminhado  ao  Juízo  da  Vara  Única  e  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de

Turmalina pedido de providências para se dar prosseguimento à referida execução;

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que as

unidades em operação no entorno da comunidade Eliana Silva, no Barreiro, sejam

orientadas  a  cessar  os  atos  de  hostilidade  e  intimidação  contra  as  famílias  ali

instaladas; sejam encaminhadas às entidades que menciona as notas taquigráficas

da 10ª Reunião Ordinária da Comissão, destinada a debater a autonomia da perícia

criminal  no  Estado;  e  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir

denúncia  de agressão que teria  sido praticada por  guardas municipais  e policiais

militares, na Praça Floriano Peixoto, em Belo Horizonte, contra Fernando da Silva

Soares,  Rafael  Barros  e  Joviano  Mayer.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Luiz Carlos Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.463/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – Arap –,

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 1.463/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Ruralistas do Alto Paranaíba – Arap –, com sede no Município de Araxá, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1940 com o escopo de

contribuir para o desenvolvimento econômico e social daquela comunidade.

Com esse propósito,  a instituição incentiva o crescimento, de forma racional, da

criação  de  animais;  divulga  conhecimentos  teóricos  e  práticos  relacionados  ao

agronegócio; fomenta o controle do desenvolvimento ponderal de carne e leite dos

bovinos e outros animais; mantém um serviço regular de informação sobre a pecuária

e a agricultura da região; orienta sobre a aplicação das normas relacionadas à vida

rural; facilita a compra e a venda dos produtos de seus associados; promove melhoria

nas condições do meio rural, defendendo o ensino profissionalizante do agronegócio

e do ecoturismo; realiza eventos como feiras, congressos, leilões e festas temáticas.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Arap, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.463/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.967/2012

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 Comunitária  e  Habitacional  de
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Cipotânea – ACHC –, com sede no Município de Cipotânea.

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 2.967/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  e  Habitacional  de  Cipotânea  –  ACHC –,  com  sede  no  Município  de

Cipotânea,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

comunitário, assistencial e habitacional, que tem como escopo lutar pela melhoria das

condições de vida daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição luta por moradia e habitação popular; promove a

integração social de seus moradores; defende o fortalecimento da agricultura familiar

e  de  novos  meios  de  produção  de  alimentos;  busca  proteção  para  a  família,  a

maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; apoia atividades de amparo a

crianças e adolescentes carentes; realiza manifestações sociais, culturais, esportivas,

artísticas, recreativas e folclóricas; combate a fome e a pobreza por meio de mutirões,

hortas  comunitárias  e  alternativas  para  a  geração  de  renda;  orienta  sobre  a

preservação do meio ambiente e a defesa do consumidor.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária e

Habitacional de Cipotânea, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.967/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do Barranco,

com sede no Município de Bias Fortes.

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 2.968/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Unidos  do  Barranco,  com sede no Município  de  Bias  Fortes,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  lutar  pelo

desenvolvimento econômico e social daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza melhorias em residências de pessoas de

baixa  renda;  defende  a  proteção  da  saúde  da  família,  da  infância  e  da  velhice,

oferecendo orientação sobre pré-natal, aleitamento materno e vacinação; combate a

fome e a pobreza por  meio  da  distribuição de alimentos e  agasalhos;  estimula a

integração  dos  chefes  de  família  e  dos  filhos  maiores  no  mercado  de  trabalho;

promove a melhoria da convivência entre os  moradores da comunidade;  organiza

atividades educativas, sociais, culturais e desportivas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária Unidos do Barranco, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.968/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.043/2012

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 dos Agricultores  Familiares  do
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Inhumas-Sanharão – Aafis –, 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 3.043/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares do Inhumas-Sanharão – Aafis –, com sede no Município

de Campina Verde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo organizar e incentivar a produção agropecuária dessa comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  capacitação  técnica  de  seus

associados;  estimula  o  uso  de  tecnologia  alternativa  para  a  produção,  a

industrialização  e  a  comercialização;  zela  pela  saúde  e  educação  de  seus

associados; fomenta o esporte, a cultura e o lazer; incentiva a troca de experiências

entre os agricultores familiares, a preservação do meio ambiente e a proteção das

espécies do bioma; e defende a produção agroecológica e orgânica, com ênfase na

biodiversidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Aafis, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.043/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  –  TCEMG  –,  dispõe  sobre  alterações  no  Plano  de  Carreira  dos

Servidores Efetivos dessa Corte e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
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Comissão,  juntamente  com  o  Projeto  de  Lei  nº  2.888/2012,  a  ele  anexado,  para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

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 dessa 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.

Propõe-se ainda alterar  o valor  do padrão TC–01 e a tabela  de escalonamento

vertical de vencimento, constante no Anexo V da Lei nº 13.770, de 2000.

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.

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 dessa Corte.

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.

Em 1º turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1, o qual visou a

adequar  alguns  dispositivos  da  proposição  à  técnica  legislativa,  incorporar  as

Emendas nºs 1 a 6, desta Comissão, e as medidas propostas no Projeto de Lei nº

2.888/2012, mormente aquela que majora o valor do padrão TC-01 para R$846,67 a

partir de 1º de maio de 2012, R$874,36 a partir de 1º de janeiro de 2013 e R$915,90
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a partir de 1º de janeiro de 2014.

Ratificamos  o  nosso  posicionamento  no  1º  turno,  ressaltando  a  importância  e

oportunidade das medidas propostas no projeto em análise.

Visando apenas  a  corrigir  uma impropriedade técnica,  uma vez  que a  ressalva

prevista  no  §  2º  do  art.  10  do  vencido  deveria  constar  no  §  3º  deste  artigo,

apresentamos na conclusão deste parecer  as  Emendas nºs  1 e  2.  Com efeito,  a

ressalva é para compatibilizar o disposto no § 2º com o disposto nos arts. 22 e 23,

inexistindo qualquer  relação com o disposto no § 3º do citado art.  10, por isso a

devida correção.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.601/2011, na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a

seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se  do §  2º  do  art.  10  do  vencido  a  seguinte  expressão  “ressalvado  o

disposto nos arts. 22 e 23”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se  ao  final  do  §  3º  do  art.  10  a  seguinte  expressão  “ressalvado  o

disposto nos arts. 22 e 23”.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Rogério Correia - Fred Costa - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 2.601/2011

(Redação do Vencido)

Modifica a Lei n° 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. 1° – Os quadros constantes nos Anexos I, II e III da Lei n° 13.770, de 6 de

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

Art. 2° – Os arts. 2° e 3°, os §§ 3° e 4° do art. 6 °, o § 3° do art. 7° e o art. 7°-A da
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Lei n° 13.770, de 2000, passam a vigorar com a segu inte redação:

“Art.  2° –  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.  3° –  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. 6° – (...)

§ 3° – Promoção vertical é a passagem do servidor p osicionado 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.

§  4° –  O  acesso  à  classe  subsequente,  na  promoção  v ertical,  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”.
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(...)

Art. 7° – (...)

§ 3° – O posicionamento na classe A do servidor ocu pante 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. 7°-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.

§ 1° – Os padrões máximos que os servidores ocupant es dos cargos de Agente de

Controle  Externo  e  de  Oficial  de  Controle  Externo  que  não  se  enquadrem  nas

hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° do art. 7° 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.

§ 2° – Os padrões máximos que os servidores ocupant es 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 §§ 1° e 2° do art. 7° desta lei, pode rão alcançar na classe A são os

padrões TC-93, até 31 de dezembro de 2012, e TC-94, a partir de 1° de janeiro de

2013, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do

Tribunal de Contas.”.

Art. 3° – Ficam acrescentados à Lei n° 13.770, de 2 000, os seguintes arts. 7°-B a

7°-D:

“Art. 7°-B – Para fins de promoção vertical e de pr omoção 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,
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Medicina,  Odontologia,  Letras,  Ciência  da  Informação/Biblioteconomia  ou

Comunicação Social.

§ 1° – 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.

§ 2° –  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. 7°-C – Será concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, a

partir de 1° de janeiro de 2014, um padrão de venci mento 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. 7°-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

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.  4° –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Conta s,  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
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transformados em cargos de Analista de Controle Externo, constantes no Anexo I da

Lei n° 13.770, de 2000, com a redação dada por esta  lei.

Art.  5° –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Conta s,  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 n° 13.770, de 2000, com a redação da da por esta lei.

Art. 6° – 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. 7° – Os cargos de Oficial do Tribunal de Conta s ficam transformados em cargos

de Oficial de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei n° 13.770, de 2000.

Art.  8° –  Os cargos  de  Agente  do  Tribunal  de  Contas  ficam  transformados  em

cargos de Agente de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei n° 13.770, de

2000, com a redação dada por esta lei.

Art. 9° – 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  n°

13.770,  de  2000,  com a  redação dada  por  esta  lei,  ficam  transformados,  com  a

vacância, em:

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.

§ 1° – A transformação de que trata o “caput” dar-s e-á na ordem estabelecida nos

incisos, alternando-se os cargos a cada vacância.
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§ 2° – 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.

§ 1° – Os servidores ocupantes de cargos de provime nto efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas serão posicionados, em 1° de mai o de 2012 e em 1° de janeiro de

2013, na forma da correlação prevista no “caput”.

§ 2° – Caso o posicionamento de que trata o § 1° im plique 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.

§  3° –  O posicionamento de que trata  o  §  1° não int errompe a  contagem dos

interstícios temporais para fins de desenvolvimento na carreira.

§ 4° – 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 n° 13.770, d e 2000, passa a vigorar na forma

do Anexo III desta lei.

Parágrafo único – O valor do padrão TC-01 passa a ser:

I – a partir de 1° de maio de 2012, R$846,67 (oitoc entos e quarenta e seis reais e

sessenta e sete centavos);

II – a partir de 1° de janeiro de 2013, R$874,36 (o itocentos e setenta e quatro reais

e trinta e seis centavos);

III  –  a partir  de  1° de janeiro de 2014,  R$915,90 ( novecentos e quinze reais  e

noventa centavos).

Art. 12 – Fica fixada em 1° 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.
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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.

§ 1° – Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, a tivo 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.

§ 2° – 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.

§ 3° – Ao servidor que fizer a opção de que tratam os §§ 1° e 2° 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.

§  1° –  O ADE será  pago no limite  máximo de  cem pont os  por  servidor,  assim

distribuídos:

I – sessenta pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho

do servidor;
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II  –  quarenta  pontos  em  função  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  de

desempenho institucional.

§  2° –  Não fará  jus  ao  ADE o  servidor  que obtiver  r esultado inferior  a  setenta

pontos.

§ 3° – O servidor que fizer a opção de que tratam o s §§ 1° e 2° 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.

§ 4° – O valor do ponto do ADE será reajustado na m esma 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.

§  1° –  O  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  ca lculados  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.

§ 2° – 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

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.

§ 3° – O ADE incorporado aos proventos do servidor aposentado na forma dos §§

1° e 2° deste artigo terá seu valor reajustado na m esma 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.
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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.

§ 1° – 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.

§ 2° – As metas extraordinárias serão coerentes com  as metas institucionais globais

fixadas no Plano Estratégico.

§ 3° – São vedadas outras formas, além da GME, de r emuneração do trabalho

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.
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§ 1° –  O programa a  que se refere  o  “caput”  não com preenderá  os  benefícios

existentes na data de publicação desta lei, que continuarão a ser regidos por atos

normativos próprios.

§ 2° –  Atos normativos do Tribunal  de Contas regula mentarão 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 1°

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 1° de maio de 2012, a

contagem de novo período aquisitivo.

Art. 23 – Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1°

de maio de 2009, será desconsiderado o período aquisitivo para fins de progressão

em curso em 30 de abril de 2012, iniciando-se, em 1° 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. 4° da Lei n° 13.770,  de 2000.

Art. 26 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de maio de 2012.

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

9.5.2012.

Quadro B

Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas
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*  -  O  Quadro  B,  contendo  o  número  de  Cargos  do  Quadro  Suplementar  dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 9.5.2012.

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 Anexo II, contendo o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços

Auxiliares  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 9.5.2012.

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  Anexo  III,  contendo  o  Quadro  Suplementar  dos  Serviços  Auxiliares  da

Secretaria do Tribunal de Contas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2012.

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

II.1 – Correlação em 1º/5/2012

* - O Anexo II, 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 9.5.2012.

II.2 – Correlação em 1º/1/2013

* - O Anexo II, 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 9.5.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2012)
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“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 Anexo III, 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 9.5.2012.

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  Anexo  IV,  contendo  o  valor  do  ponto  do  Adicional  de  Desempenho,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 9.5.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.809 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.809/2012, de autoria do Deput ado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública o Instituto Esporte Arte e Cultura Primeiros Passos, com sede no

Município de Passos, 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° 2.809/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Esporte Arte e Cultura Primeiros Passos,

com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Ins tituto  Esporte  Arte  e  Cultura

Primeiros Passos, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.899 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.899/2012, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Liga Mundial de Boxe – LMB –, 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° 2.899/2012

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Lig a Mundial de Boxe – LMB –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.910/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.910/2012, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no  Município  de

Pratinha, 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 2.910/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Pratinhense,  com  sede  no
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Município de Pratinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Pratinhense,

com sede no Município de Pratinha.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.931 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.931/2012, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública a Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de

Matozinhos, 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° 2.931/2012

Declara de utilidade pública a Agremiação Atlética Xodó, com sede no Município de

Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Agr emiação Atlética Xodó, com sede

no Município de Matozinhos.

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

Sala das Comissões, 25 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Correspondência:  Mensagem  nº  223/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.128/2012),  do Governador  do  Estado -  Ofícios  nºs  18  e 19/2012 (informando a

abertura de vista dos autos relativos ao Balanço Geral do Estado, exercício de 2011,

e encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, respectivamente), do

Presidente  do  Tribunal  de  Contas  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.129  a  3.140/2012  -

Requerimentos nºs 2.994 a 3.008/2012 - Requerimento da Comissão do Trabalho -

Comunicações:  Comunicação do Deputado Tiago Ulisses – Questões de  ordem -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi,  Duarte Bechir,  João

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

Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Deiró Marra -  Délio  Malheiros  -

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 Perrella - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Romel
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Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - 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

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 223/2012*

Belo Horizonte, 23 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de Lei que altera a redação do artigo 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011.

As  mudanças  propostas  visam  redimensionar  a  atuação  da  Fundação  Centro

Tecnológico  de  Minas  Gerais  –  CETEC  –  no  âmbito  da  estrutura  administrativa

estadual, permitindo que o CETEC, em cooperação com outras instituições, apoie o

desenvolvimento  socioeconômico  por  meio  da  prospecção  e  identificação  de

tecnologias de interesse do Estado, bem como de fontes de financiamento para o

aprimoramento e a inovação científico-tecnológicos, de forma a elevar a produtividade

e a competitividade das indústrias instaladas ou em instalação em Minas Gerais.

Nos cenários socioeconômicos nacional e internacional, o setor industrial, em suas

diversas  especificidades,  é  bastante  competitivo  e  necessita  de  elevados
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investimentos  na  promoção  e  na  disponibilização  de  conhecimento.  Portanto,  de

modo a impulsionar e a fortalecer o crescimento industrial e científico-tecnológico de

Minas Gerais, torna-se fundamental que o Estado conte com um centro estratégico e

de auxílio na definição das políticas para esse setor.

Nesse sentido, é indispensável a remodelagem institucional do CETEC de forma a

superar atuais lacunas quanto ao fornecimento de critérios científicos e tecnológicos

para a adoção de políticas de fomento ao desenvolvimento sustentável do Estado.

Embasando  a  necessidade  de  alteração  legislativa  da  competência  do  CETEC,

acompanha a Exposição de Motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, à qual o órgão encontra-se vinculado.

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

Em 20 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Levando em consideração a realidade empresarial e industrial global e de Minas

Gerais e os desafios setoriais e regionais que se apresentam ao desenvolvimento da

competitividade  das  empresas  mineiras,  tem  esta  a  finalidade  de  apresentar

subsídios para a definição de instrumento legal que regerá as atividades da Fundação

Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais  –  CETEC  –  permitindo  o  desenvolvimento

tecnológico associado à agregação de valor ao produto mineiro, gerador de receita

tributária e empregos de qualidade em Minas.

O advento de uma nova era econômica, centrada no conhecimento, o acirramento

da  competitividade  entre  as  empresas  no  mundo,  os  impactos  trazidos  pela

globalização,  sentidos  na  diminuição  dos  espaços  físicos  e  na  aproximação  dos

mercados,  a  formação  dos  blocos  internacionais,  reforçam  a  necessidade  de  se

consolidar  um novo paradigma na atividade industrial  onde o  desenvolvimento de

produtos  com  intensidade  tecnológica  conformam  um  novo  padrão  na  estrutura

econômica de Minas.
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Na esfera desse novo paradigma e diante dessa lógica de competição global, a

atividade  intelectual  e  científica  são  requisitos  para  a  sobrevivência  e  o

desenvolvimento  da  indústria.  Somente  terá  acesso  a  mercados  quem  prover

produtos que se façam competitivos em termos de qualidade, preço e inovações.

O desenvolvimento de produtos inovadores, de boa qualidade e que tenham preços

competitivos  –  e  que,  portanto,  abram  novas  oportunidades  e  contribuam  para  a

manutenção de mercados – demandam esforços intensivos e constantes no sentido

de promover ganhos de eficiência nos processos produtivos e na utilização de novos

materiais.

Para tanto, a perene conexão entre os centros de conhecimento, a indústria e os

anseios do mercado é condição basilar, conceito sintetizado pela expressão teórica

da tríplice hélice, onde governo, indústria e centros de conhecimentos são as três

hélices  que  giram  um  novo  modelo  integrado  e  sistêmico  de  desenvolvimento.

Também é condição basilar a capacidade desses centros e da indústria de dar as

respostas  certas  e  no  tempo  certo.  Agilidade  e  eficiência  são  padrões  mínimos

exigidos pelos tempos dos mercados para sobrevivências das empresas.

No  que  se  refere  à  indústria  brasileira,  especificamente  à  indústria  mineira,  o

contexto apresentado acima é totalmente aplicável.  Fatores como a alta  carga do

sistema tributário nacional, o câmbio, a onda protecionista dos países desenvolvidos

e  principalmente  a  concorrência  pujante  com  os  produtos  chineses  impõem  uma

escolha  ao  setor  industrial:  ou  ele  desenvolve  as  condições  para  responder  com

brevidade aos desafios da competitividade ou fecha as portas.

Já  no  que  se  refere  aos  centros  de  conhecimento,  eles  estarão  a  serviço  do

desenvolvimento  se,  e  somente  se,  forem  capazes  de  conciliar  a  produção  de

respostas tecnológicas rápidas aos anseios e às necessidades do mercado, provendo

de maneira constante inovações que gerem novos negócios.

A proposta tem como uma das muitas referências que a constituem, dentre outras

experiências do mundo, o Instituto Fraunhofer, a maior instituição científica da Europa

que tem 47 centros de pesquisa na Alemanha, que atuam em áreas tão diversas

quanto informática, medicina e novos materiais,  mas com algo em comum: todos

trabalham para as indústrias. Praticam o que se chama ciência sob medida.
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Intenciona-se  com  esta  proposição  legislativa,  criar  o  ambiente  institucional  no

CETEC para dar forte impulso à emergência do Estado de Minas Gerais como uma

região  competitiva  no  mundo  nos  moldes  do  que  ocorre  no  Vale  do  Silício  na

Califórnia, berço de empresas como Apple, Google, Microsoft e outras, como também

em Cingapura no Sudeste Asiático, como a Finlândia, que ajudou a desenvolver a

Nokia, hoje uma das líderes globais em soluções tecnológicas em telecomunicações.

Dessa maneira, e pelos motivos expostos, a legislação aplicável e que regerá as

atividades do CETEC deve acrescentar à relação entre o centro de conhecimento e a

indústria  de  Minas  a  flexibilidade,  a  adequabilidade  em  relação  aos  desafios  do

mercado  e  a  celeridade  necessárias  às  respostas  tecnológicas  em  processos  e

produtos. Somente assim, a integração entre o CETEC e as indústrias de Minas será

instrumento  efetivo  para  o  fortalecimento  de  nossa  matriz  econômica,  para  a

diversificação de nossa economia e para inserir de fato Minas no jogo competitivo

global e na era do conhecimento.

São essas as razões da presente proposta que submeto à sua consideração.

Atenciosamente,

Nárcio Rodrigues, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre

a  estrutura  orgânica  da  Administração Pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de

Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 da janeiro de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 96 - A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, a que se

refere a alínea “b” do inciso III da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

apoiar o desenvolvimento tecnológico das empresas e da economia mineira, por meio

de parcerias, prospecção e identificação de tecnologias de interesse estratégico e de

fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação, buscando a elevação da

produtividade e competitividade das indústrias instaladas ou em instalação no Estado,

observada  a  política  formulada  pela  SECTES  e  as  necessidades  do  mercado,

competindo-lhe:
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I - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas de

pesquisa, desenvolvimento e inovação;

II  -  realizar  análises  de  conjuntura,  estudos  prospectivos  e  monitoramento  das

tendências da economia industrial  estadual,  nacional  e internacional,  e  articular-se

com as diretrizes de planejamento público geral e da área industrial;

III - apoiar e difundir informações de natureza tecnológica, experiências e projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

IV  -  promover  o  intercâmbio  com  entidades  de  pesquisa,  desenvolvimento,

inovação, extensão, educação profissional e serviços técnicos de referência e com as

instituições  de  ensino  superior,  públicas  ou  privadas,  estaduais,  nacionais  ou

internacionais,  tendo  em  vista  a  consecução  dos  interesses  e  das  necessidades

técnicas da indústria em Minas Gerais;

V - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  destinados  à  indústria  e  ao

desenvolvimento tecnológico; e

VI - apoiar o desenvolvimento, em parceria com o setor industrial, de tecnologias e

processos convencionais ou inovadores de produção, ambientalmente sustentáveis e

limpos,  para  o  progresso  da  indústria  no  Estado,  provendo  competitividade  e

ampliação quantitativa e qualitativa dos postos de trabalho.”

Art.  2º - Caberá à Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, no

prazo de até 180 (cento e oitenta dias), adequar suas normas internas às previsões

desta Lei.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 18/2012

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando a

abertura de vista ao Governador do Estado dos autos relativos ao Balanço Geral do
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Estado referente ao exercício de 2011, ficando suspenso o prazo constitucional para a

emissão do parecer prévio dessa Corte sobre a matéria. (- Anexe-se à Mensagem nº

208/2012.)

“OFÍCIO Nº 19/2012*

Belo Horizonte, 3 de maio 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 (CE/1989),  o projeto de Lei

Complementar a seguir anexado, acompanhado de exposição de motivos.

O  presente  projeto  de  Lei  altera  diversos  dispositivos  da  Lei  Complementar

Estadual nº 102, de 17/01/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais - TCE/MG), com o objetivo de conferir a denominação de Conselheiro

Substituto aos titulares do cargo de Auditor do Tribunal de Contas, e de retirar do rol

de atribuições desse cargo as atividades inerentes à emissão de parecer.

Em relação à modificação da denominação do cargo, esclarece-se que a aprovação

do projeto de Lei não implicará a supressão da terminologia utilizada pela CE/1989,

explico-me melhor, o projeto de Lei apenas oferecerá uma segunda alternativa para

se identificar os titulares do cargo de Auditor  do Tribunal de Contas. Nessa linha,

acrescenta-se  que  o  projeto  criará  uma  nomenclatura  mais  compatível  com  a

natureza  das  atribuições  do  cargo,  bem  como  evitará  que  os  Auditores  sejam

confundidos  com  os  demais  servidores  do  Tribunal  de  Contas,  responsáveis  por

realizar os procedimentos de fiscalização de inspeção ou auditoria.

No tocante à alteração do rol de atribuições do cargo de Auditor  do Tribunal de

Contas, informa-se que o projeto visa tão somente a adequar esse rol às disposições

contidas  na  Constituição  da  República  de  1988  (CR/1988),  as  quais  foram

reproduzidas na CE/1989, por força do art. 75 da CR/1988. Conforme será adiante

exposto, a CR/1988 e a CE/1989 não preveem, dentre as atribuições do Auditor, as

atividades inerentes à emissão de parecer.

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.
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Exposição de Motivos

O  presente  projeto  de  Lei  Complementar  possui  como  objetivo  denominar  de

Conselheiro Substituto os titulares do cargo de Auditor do Tribunal de Contas, bem

como retirar do rol de atribuições desse cargo as atividades inerentes à emissão de

parecer,  por  meio  da  alteração  de  diversos  dispositivos  da  Lei  Complementar

Estadual nº 102, de 17/01/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais - TCE/MG).

Em relação à modificação da denominação do cargo, a proposta aqui discutida não

implicará a supressão da terminologia utilizada pela Constituição Estadual de 1989

(CE/1989)¹, na verdade, apenas conferirá, caso aprovada, uma segunda terminologia

ao Auditor do Tribunal de Contas, mais adequada à natureza das atribuições do cargo

e ao “status” por ele ocupado na organização e no funcionamento do TCE/MG.

Nesse contexto, acrescenta-se que a modificação da denominação do cargo evitará

que  os  Auditores  sejam  confundidos  com  os  demais  servidores  do  TCE/MG,

responsáveis por procedimentos de fiscalização de inspeção ou auditoria, bem como

com outros servidores do Estado de Minas Gerais, detentores de cargo público com a

denominação “auditor”, como, por exemplo, os Auditores Fiscais da Receita Estadual.

Informa-se que o Tribunal de Contas da União (TCU), de forma expressa, em seu

Regimento Interno (Resolução-TCU nº 155, de 04/12/2002, com a redação conferida

pela Resolução-TCU nº 246, de 30/11/2011), adotou dupla denominação para o cargo

de Auditor do TCU, isto é, manteve a nomenclatura empregada na Constituição da

República de 1988 (CR/1988), mas passou também a utilizar a expressão “ministro-

substituto” para fazer menção aos titulares daquele cargo² ³.

Adentrando  nas  especificidades  do  cargo  de  Auditor  do  Tribunal  de  Contas,

ressalta-se que a nomeação se dá pelo Governador do Estado4, e depende de prévia

aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  obedecida  a  ordem  de

classificação5,  bem como do cumprimento dos mesmos requisitos  para se ocupar

cargo de Conselheiro, além dos previstos no art. 24 da Lei Orgânica do TCE/MG6.

Uma  vez  preenchido  o  cargo  de  Auditor,  o  seu  titular  gozará  dos  mesmos

impedimentos  e  garantias  do  Juiz  de  Direito  de  entrância  mais  elevada  na

organização judiciária do Estado7.
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Realça-se,  ainda,  que  os  titulares  do  cargo  de  Auditor  poderão,  em  caráter

permanente, compor o Tribunal  de Contas, na medida em que das três vagas de

Conselheiro,  a  serem  providas  pelo  Governador  do  Estado,  uma  deverá  ser

preenchida por Auditor, indicado em lista tríplice, formulada com base em critérios de

antiguidade e merecimento8.

O  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal,  Carlos  Britto,  na  ADI  nº  1.994-5/  ES

(Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 24/05/2006), destacou o fato de o cargo

de  Auditor  do  Tribunal  de  Contas  encontrar  previsão  na  CR/1988,  bem como as

implicações dessa previsão no texto constitucional:

(...)  a  Constituição  Federal  faz  do  cargo  de  auditor  um  cargo  de  existência

necessária, porque, quando ela se refere nominalmente a um cargo, está dizendo que

faz parte, necessariamente,  da ossatura do Estado, e só por efeito de emenda à

Constituição - e olhe lá - é que essa matéria poderia ser modificada. De outra parte,

auditor  ainda  tem  uma  particularidade:  é  regrado  pela  Constituição  como  um

elemento de composição do próprio Tribunal; um terço das vagas do Tribunal há de

ser preenchido por iniciativa do chefe do Poder Executivo, porém, alternadamente,

entre auditores e membros do Ministério Público de Contas. E o fato é que o art. 75

deixa  claro  que  o  modelo  de  composição,  exercício  e  fiscalização  que  adota  a

Constituição Federal é impositivo para os demais entes federativos.

As  atribuições  do  cargo de Auditor  encontram-se previstas  no  art.  73,  §  4º,  da

CR/19889, e foram reproduzidas no art. 79, § 1º, e no art. 265, “caput”, da CE/198910,

por força do art. 75 da CR/198811. Com base em tais dispositivos, as atribuições do

cargo  de  Auditor  serão  expostas  sob  dois  enfoques,  a  saber,  ordinário  e

extraordinário.

Dentro do primeiro enfoque, o Auditor do Tribunal de Contas possui como atribuição

ordinária, entre outras, atuar, em caráter permanente, na Câmara do Tribunal para a

qual for designado, presidindo a instrução de processos que lhe forem distribuídos e

relatando-os com proposta de voto, por escrito, a ser apreciada pelos membros da

respectiva Câmara.

Já sob o outro enfoque, compete ao Auditor  do Tribunal  de Contas, em caráter

extraordinário, substituir o Conselheiro, nas hipóteses de falta ou impedimento desse,



382
____________________________________________________________________________

ou nas de composição de quórum de sessões, bem como exercer as funções do

cargo de Conselheiro, quando ocorrer a vacância, até novo provimento. Acrescenta-

se que,  para as  atribuições aqui  tratadas,  o Auditor  será escolhido em regime de

rodízio,  observada a ordem de antiguidade,  e possuirá os mesmos impedimentos,

garantias e prerrogativas de Conselheiro12, incluído, nessa última hipótese, o direito

de voto.

A matéria  relativa  às  atribuições  do  cargo de Auditor  do Tribunal  de  Contas foi

examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), em decisão liminar

concedida em 18/04/2012 nos autos do Mandado de Segurança nº 201210742513. No

presente processo,  o TJSE salientou,  com base no art.  73,  § 4º,  e  no art.  75 da

CR/1988  e  no  art.  71,  §  4º,  da  Constituição  do  Estado  de  Sergipe14,  que  a

competência do Auditor do Tribunal de Contas, independente de estar substituindo,

ou não, Conselheiro,  reside basicamente  nas atividades de judicatura, nos termos

adiante transcritos:

(...)  forçoso  admitir  que  a  atribuição  do  Auditor,  (...),  quando  não  está  em

substituição a Conselheiro, exerce a atribuição própria da judicatura de contas, qual

seja, a de presidir a instrução processual dos feitos distribuídos, relatando-os perante

os integrantes do Plenário ou da Câmara para a qual estiver designado. Endossando

o expendido,  assinale-se  o  comentário  do  doutrinador  Manoel  Gonçalves  Ferreira

Filho, em sua obra Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Vol. 2, 1992, Ed.

Saraiva, pág.138:

A norma em exame (art. 73, § 4º, da CF), (...), parece distinguir duas situações.

Na primeira, o auditor - que, de modo geral, nos tribunais de contas desempenha

funções  de  instrução  dos  processos  e  de  substituição dos  titulares  -  substituiu  o

ministro: goza ele, durante o período de substituição, das garantias e impedimentos

deste (que são os da magistratura).

Na segunda, ele não está substituindo o titular, mas, em razão de suas atribuições

próprias, exerce atribuições da judicatura, ou seja,  INSTRUÇÃO DE PROCESSOS:

goza ele então das garantias e impedimentos de juiz de Tribunal Regional Federal

(que são obviamente as de magistratura). Ou seja, ao pé da letra, as duas situações

coincidem, no que tange a garantias e impedimentos. (...) (Grifou-se)
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Significa isto dizer, portanto, que o Auditor, enquanto ocupe a função de magistrado

da  Corte  de  Contas,  é  cargo  de  dupla  função  judicante  de  contas:  quando  em

substituição a Conselheiro, função extraordinária, goza de todas as prerrogativas e

atribuições do titular,  e enquanto não substitui  Conselheiro, a interpretação que se

abstrai da Constituição Federal (art. 73, §4° c/c a rt. 75), da Constituição de Sergipe

(art. 71, § 4°) (...) é que o Auditor exerce sua fu nção ordinária, a judicatura própria e

independente, razão pela qual tem direito líquido e certo à distribuição processual,

devendo exercer o seu mister constitucional de magistrado presidente da instrução.

Desse modo, considerando a natureza do rol de atribuições do cargo de Auditor do

Tribunal de Contas, segundo as disposições da CR/1988 e da CE/1989, verifica-se

que as atividades inerentes à emissão de parecer não se mostram compatíveis com

aquele rol. Por isso, a presente proposta abrange a supressão da redação vigente do

inciso V do art. 27 da Lei Orgânica do TCE/MG, retirando das atribuições do Auditor

as atividades de emissão de parecer conclusivo no processo de prestação de contas

do  Governador  do  Estado  e  nos  processos  de  consulta,  nessa  última  hipótese,

quando solicitado pelo Relator15.

Acrescenta-se que, em virtude da supressão da redação vigente do inciso V do art.

27  da  Lei  Orgânica  do  TCE/MG,  propõe-se  a  supressão  do  termo  “Auditor”  da

redação do inciso XVIII do art. 35 também da Lei Orgânica do TCE/MG16. Caso seja

retirada do Auditor a competência para emissão de parecer conclusivo no processo

de prestação de contas do Governador do Estado, não mais se justificará o sorteio de

um Auditor pelo Tribunal Pleno para o acompanhamento da execução orçamentária

dessas contas.

Por fim, informa-se que a presente proposta contempla a supressão da parte final

da  redação vigente  do  parágrafo único do  art.  17 da Lei  Orgânica  do  TCE/MG17,

considerando que o Auditor  do Tribunal  de Contas possui  “status”  de Conselheiro

Substituto, não se justificando equiparar o seu regime de férias ao do servidor do

Estado de Minas Gerais.

Diante  do  exposto,  ressalta-se  que  o  projeto  ora  apresentado  permitirá  que  os

jurisdicionados e todo o povo mineiro tenham a exata compreensão das atribuições

do cargo de Auditor do Tribunal de Contas e da posição por ele ocupada na estrutura
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organizacional  do  TCE/MG,  motivo  pelo  qual  se  espera  o  apoio  da  Assembleia

Legislativa na sua aprovação.

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

do Estado de Minas Gerais.

¹ A CE/1989, no § 3º do art. 78, nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 79, no inciso XXIII do

art. 90, e no “caput” e no parágrafo único do art. 265, adota a terminologia “Auditor”,

para se referir aos titulares de cargos públicos aptos a substituir os Conselheiros do

Tribunal de Contas, entre outras atribuições.

² Segue abaixo transcrito o § 2º do art. 1º do Regimento Interno do TCU:

Art. 1º - (...)

§ 2º - Todas as menções a ministro-substituto constantes deste Regimento Interno

referem-se ao cargo de que trata  o  art.  73,  §  4º,  da  Constituição  Federal,  cujos

titulares, nos termos do texto constitucional, substituem os ministros e exercem as

demais atribuições da judicatura, presidindo processos e relatando-os com proposta

de decisão, segundo o que dispõe o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.443/1992.

³ Informa-se que se encontra em tramitação, na Câmara dos Deputados, o Projeto

de  Lei  nº  4.570/2008,  no  qual  está  sendo  discutida  a  matéria  referente  à  dupla

denominação ao cargo de Auditor do TCU. Acrescenta-se que o referido projeto se

iniciou na Câmara dos Deputados e, durante a sua tramitação no Senado Federal -

onde  poderá  ser  identificado  como Projeto  de  Lei  da  Câmara  nº  168/2010  -,  foi

proposta emenda com o objetivo de se conferir a terminologia de “ministro-substituto”

aos  Auditores  do  TCU,  nos  mesmos  termos  disciplinados  no  Regimento  Interno

daquele Tribunal. Após a devolução do projeto à Câmara dos Deputados, a emenda

já foi analisada e aprovada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público. Até o presente momento, a manifestação dessa Comissão consta como a

última ação legislativa praticada.
4 Sobre a matéria, ver inciso XXIII do art. 90 da CE/1989.
5 Sobre a matéria, ver § 3º do art. 79 da CE/1989 e inciso V do art. 4º e inciso II do

art. 19 da Lei Orgânica do TCE/MG.
6 O art. 24 da Lei Orgânica do TCE/MG dispõe que:

Art. 24 - Os Auditores, em número de quatro, serão nomeados pelo Governador do
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Estado  dentre  cidadãos  brasileiros  que  sejam  detentores  de  diploma  de  curso

superior, satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro e tenham sido

aprovados  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  observada  a  ordem  de

classificação.
7  Sobre a matéria,  ver § 1º do art. 79 da CE/1989 e art.  25 da Lei Orgânica do

TCE/MG.
8 Sobre a matéria, ver inciso XI do art. 4º, alínea “a” do inciso I do art. 8º, incisos

XXXIV, XXXV e XXXVI do art. 19, e inciso XIX do art. 35 da Lei Orgânica do TCE/MG.
9 Art. 73 - (…)

§ 4º - O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e

impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura,

as de juiz de Tribunal Regional Federal.
10 Art. 79 - (...)

§ 1° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garan tias do Juiz de Direito de

entrância  mais  elevada  e,  quando  em  substituição  a  Conselheiro,  os  mesmos

impedimentos e garantias deste.

Art.  265  -  Na  forma  da  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas,  a  instrução  dos

processos  de  fiscalização  financeira  e  orçamentária  será  promovida  por  Auditor

quando não estiver substituindo Conselheiro.

(…)
11  Art.  75  -  As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se,  no  que couber,  à

organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do

Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único - As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas

respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.
12 Sobre a matéria, ver artigos 11 e 25 da Lei Orgânica do TCE/MG.
13  Mandado  de  Segurança  nº  2012107425,  Tribunal  Pleno,  Relatora

Desembargadora Marilza Maynard Salgado de Carvalho, julgamento em 18/04/2012.
14 Segue transcrito o § 4º do art. 71 da Constituição do Estado de Sergipe:

Art. 71 - (…)

§ 4º - O auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias,



386
____________________________________________________________________________

impedimentos,  vencimentos e vantagens dos titulares e,  quando no exercício das

demais atribuições da judicatura, as de juiz de segunda entrância.
15  Para efeito de elucidação, segue transcrita a redação vigente do inciso V do art.

27 da Lei Orgânica do TCE/MG:

Art. 27 - Compete ao Auditor, além de outras atribuições previstas no Regimento

Interno:

(...)

V - emitir parecer conclusivo no processo de prestação de contas do Governador do

Estado e, caso solicitado pelo Relator, nos processos de consulta;
16 Para efeito de elucidação, segue transcrita a redação vigente do inciso XVIII do

art. 35 da Lei Orgânica do TCE/MG:

Art. 35 - (...)

XVIII  -  sortear,  na  última  sessão  ordinária  do  Tribunal  Pleno  de  cada  ano,  o

Conselheiro-Relator,  o  Revisor  e o Auditor,  para o acompanhamento da execução

orçamentária das contas prestadas pelo Governador do Estado, observado o princípio

da alternância;
17 Para efeito de elucidação, segue transcrita a redação vigente do parágrafo único

do art. 17 da Lei Orgânica do TCE/MG:

Art. 17 - (...)

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal, e as do Auditor, às

estabelecidas  no  art.  152  da  Lei  nº  869,  de  5  de  julho  de  1952  -  Estatuto  dos

Servidores Públicos Estaduais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2012

Modifica dispositivos e acrescenta o art.  114-B na Lei Complementar nº 102, de

17/01/2008.

Art. 1º - Fica substituído o termo “Auditor” pela expressão “Conselheiro Substituto”

nos incisos V e XI do art. 4º, no art. 16, nos incisos II, XIII e XXXIX do art. 19, no art.

25, no art. 26, no “caput” do art. 27, no inciso XIX do art. 35, no inciso V do art. 39, no

art. 73, no art. 74, e no art. 114, todos da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008.
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Art.  2º  -  Fica  substituído  o  termo  “Auditores”  pela  expressão  “Conselheiros

Substitutos” na alínea “a” do inciso I do art. 8º, no “caput” do art. 9º, no “caput” e no

parágrafo único do art. 11, no “caput” do art. 17, nos incisos III, VII, XXXIV, XXXV e

XXXVI do art. 19, no art. 24, no inciso XIV do art. 35, todos da Lei Complementar nº

102, de 17/01/2008.

Art. 3º - O parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008,

passará a vigorar nos seguintes termos:

“TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS

(...)

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

Disposições gerais

(...)

Art. 17 - (...)

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 4º - O art. 27 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, passará a vigorar

nos seguintes termos:

“TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS

(...)

CAPÍTULO IV

DA AUDITORIA

(...)

Art. 27 - Compete ao Conselheiro Substituto, além de outras atribuições previstas

no Regimento Interno:
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I - substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando convocado pelo

Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras;

II - exercer, no caso de vacância, quando convocado pelo Presidente do Tribunal,

as  funções  do  cargo  de  Conselheiro  até  novo  provimento,  observado  o  critério

estabelecido no parágrafo único do art. 265 da Constituição do Estado;

III  -  compor  quórum  das  sessões,  observados  os  critérios  estabelecidos  no

Regimento Interno;

IV  -  atuar  junto  à  Câmara  do  Tribunal  para  a  qual  for  designado  em  caráter

permanente,  presidindo  a  instrução  dos  processos  que  lhe  forem  distribuídos  e

relatando-os com proposta de voto, por escrito, a ser apreciada pelos membros do

respectivo colegiado; e

V - desempenhar outras atribuições por determinação do Presidente ou do Tribunal

Pleno.”.

Art.  5º  -  O inciso XVIII  do art.  35 da Lei  Complementar  nº  102,  de 17/01/2008,

passará a vigorar nos seguintes termos:

“TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS

(...)

CAPÍTULO VII

DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Seção I

Do Tribunal Pleno

(...)

Art. 35 - (...)

XVIII  -  sortear,  na  última  sessão  ordinária  do  Tribunal  Pleno  de  cada  ano,  o

Conselheiro-Relator e o Revisor, para o acompanhamento da execução orçamentária

das  contas  prestadas  pelo  Governador  do  Estado,  observado  o  princípio  da

alternância;”.

Art. 6º - Fica acrescido o art. 114-B no Título VI da Lei Complementar nº 102, de

17/01/2008, nos seguintes termos:
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“TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

(...)

Art.  114-B  -  Todas  as  menções  a  Conselheiro  Substituto  e  a  Conselheiros

Substitutos constantes desta Lei Complementar referem-se ao cargo de Auditor do

Tribunal de Contas, previsto no § 3º do art. 78, nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 79, no

inciso  XXIII  do  art.  90,  e  no  “caput”  e  no  parágrafo  único  do  art.  265,  todos  da

Constituição do Estado, cujos titulares, nos termos da Constituição, substituem os

Conselheiros e exercem as demais atribuições da judicatura, presidindo processos e

relatando-os  com  proposta  de  voto,  segundo  o  que  dispõe  o  art.  27  desta  Lei

Complementar.”.

Art. 7º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.”

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

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Rogério Bernardes Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

solicitando, em atenção a requerimento do Vereador Werley Ferreira de Macedo, se

estude  a  possibilidade  da  apresentação  de  projetos  de  lei  e  da  realização  de

audiências  públicas que visem diminuir  a  quantidade de propagandas de bebidas

alcoólicas no País. (- À Comissão de Transporte.)

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 3.129/2012

Declara de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV -, com sede no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV -,
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com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação Resgatando Vidas - ARV -, com sede no Município de

Montes Claros, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter

educacional,  cultural  e  assistencial,  tem  por  finalidade  estatutária  promover  a

recuperação de dependentes químicos e de portadores de outros vícios ou desvios

de personalidade, e sua reintegração à sociedade. A todos assiste sem distinção de

classe, sexo, raça, cor, nacionalidade ou religião. Suas ações estão direcionadas à

melhoria da qualidade de vida da pessoa carente e à construção de uma sociedade

justa e solidária.

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.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

- 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 3.130/2012

Estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de médicos e demais

profissionais  de  saúde  nas  unidades  de  tratamento  intensivo  -  UTIs  -  das  redes

pública e privada de saúde no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros mínimos para dimensionar

quantitativa e qualitativamente  as  equipes multiprofissionais  legalmente habilitadas

para  atuação exclusiva  em unidades de tratamento  intensivo  -  UTIs  -,  nas  redes

pública e privada de saúde no âmbito do Estado:

I - médico diarista (rotineiro): um para cada dez leitos ou fração, nos turnos matutino
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e vespertino, com título de especialista em medicina intensiva para atuação em UTI

adulto; habilitação em medicina intensiva pediátrica para atuação em UTI pediátrica;

título  de  especialista  em  pediatria  com  área  de  atuação  em  neonatologia  para

atuação em UTI neonatal;

II - médicos plantonistas: no mínimo um para cada dez leitos ou fração, em cada

turno;

II  -  fisioterapeutas:  no  mínimo  um  para  cada  dez  leitos  ou  fração,  nos  turnos

matutino,  vespertino  e  noturno,  perfazendo  um  total  de  dezoito  horas  diárias  de

atuação;

III - auxiliares administrativos: no mínimo um exclusivo da unidade;

IV - funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno.

Art. 2º - Os profissionais de saúde que forem responsáveis pelo atendimento dos

pacientes internados em unidades de tratamento intensivo - UTIs - não poderão se

ausentar  da unidade para atender  pacientes  de outras  unidades da instituição de

saúde.

Art. 3º - As infrações às disposições desta lei, cuja fiscalização ficará a cargo da

Superintendência  de  Vigilância  Sanitária  do  Estado,  acarretarão  as  seguintes

penalidades para as instituições de saúde das redes privada e pública:

I - advertência;

II - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

após  a  primeira  advertência,  valor  que  será  cobrado  em  dobro  em  caso  de

reincidência;

III - interdição do estabelecimento;

IV  -  descredenciamento  da  instituição  de  saúde  junto  à  Superintendência  de

Vigilância Sanitária do Estado.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: O dimensionamento do quadro de profissionais que compõe a equipe

multiprofissional  legalmente  habilitada  para  atuação  exclusiva  em  unidades  de
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tratamento intensivo - UTIs -, nas redes pública e privada de saúde no âmbito do

Estado  significa  qualidade  e  segurança  na  prestação do serviço  aos  pacientes  e

atende aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Anvisa - através da Portaria nº 354/2006. A necessidade de uma legislação estadual

para  regular  a  matéria  decorre  das  reiteradas  notícias  veiculadas  pela  imprensa

dando conta de óbitos causados pela ausência, especialmente, do chamado médico

intensivista  em  UTIs  em  casos  de  súbito  agravamento  do  quadro  de  saúde  do

paciente.

É fato que qualquer situação em que haja risco de morte ou comprometimento de

um ou mais sistemas orgânicos exige a transferência do paciente para uma unidade

de  terapia  intensiva,  como  demonstram  os  estudos  da  Sociedade  Brasileira  de

Terapia Intensiva - Sobrati -, entidade que congrega todos os profissionais envolvidos

no  atendimento  em  UTI,  fortalecendo  o  conceito  multidisciplinar  deste  tipo  de

atendimento  e  colaborando  para  o  desenvolvimento  técnico  e  da  pesquisa  que

envolve a assistência ao paciente crítico.

Segundo levantamento feito pela Sobrati, existem cerca de 60 mil profissionais de

todas as áreas atuando nas cerca de 1.500 UTIs que existem em todo o País. A

preocupação em salvar vidas, utilizando recursos específicos, é cada vez maior, e o

número  de  UTIs  vem  crescendo  significativamente  no  mundo  todo.  Em  grandes

centros,  essas  unidades  de  terapia  intensiva  representam  25%  dos  leitos  de

hospitais. Nas UTIs, são aplicadas técnicas de suporte avançado como analgesia e

sedação  e  antibióticos  de  última  geração,  e  realiza-se  assistência  respiratória  e

monitoração feita por profissionais especializados e presentes em tempo integral.

Por esta razão, a terapia intensiva depende do trabalho de uma equipe permanente

de médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e ainda

outros  profissionais,  entre  eles  psicólogos,  nutricionistas  e  fonoaudiólogos,  sendo

nesta  importante  missão  coordenados  pelo  médico  intensivista.  Cabe  a  este

profissional  ter  amplo  domínio  da  área  para  empregar  as  técnicas  avançadas

baseadas em diagnósticos específicos. Assim, o médico intensivista é um plantonista

que  se  dedica  por  24  horas  à  análise  de  exames  laboratoriais  e  radiografias,

monitorando  dados,  alterando  prescrições  e  efetuando  procedimentos  que  lhe
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permitem comandar uma UTI.

Importa destacar que, para que possa atuar, o médico intensivista cursa os seis

anos da faculdade de medicina e depois mais três anos de residência médica em

medicina intensiva. Pelo exposto, pode-se constatar que esse médico e os demais

profissionais de saúde que integram as equipes responsáveis pelo funcionamento das

UTIs  precisam  de  equilíbrio  emocional  muito  grande,  pois  acontecem  seguidas

situações  de  emergência.  Diante  do  exposto,  fica  demonstrada  a  importância  da

presença  permanente  e  com  dedicação  exclusiva  ao  trabalho  na  UTI  do  médico

intensivista  e  dos  demais  profissionais  necessários  ao  funcionamento  dessas

unidades,  e  as  punições  previstas  nesta  proposição  para  os  hospitais  que

descumprirem suas determinações são a garantia de que os pacientes sob cuidado

intensivo receberão o tratamento adequado e estabelecido pela legislação.

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

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.131/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Martins Soares o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-108,

com extensão de 1.100m (mil e cem metros), contados partir do entrocamento da BR-

262 - km 253+100m, até a entrada para Rio Claro - km 254+200m.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Martins Soares a

área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Martins Soares e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2º.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação: Este projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Martins Soares o trecho que especifica.

Trata-se de bem público de propriedade do Estado, gerenciado pelo DER-MG, de

uso comum do povo, com extensão de 1.100m, no trecho da MG-108 que liga Martins

Soares a Manhumirim.

O  trecho  em  questão  já  integra  o  perímetro  urbano  da  cidade,  com  várias

residências  já  construídas  à  sua  margem.  Devido  à  característica  do  trecho,  a

comunidade já o utiliza para atividade física, obrigando a administração local a adotar

medidas de adequação para tal atividade. Assim, torna-se extremamente importante

Martins  Soares  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pela  manutenção  e

conservação da via pública,  propiciando bom resultado para o DER-MG e para o

Município.

- 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 3.132/2012

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Mangueiras, 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 Esportiva e Recreativa

Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação Esportiva e Recreativa Mangueiras presta um trabalho à

saúde  e  à  vida  dos  moradores  de  Coronel  Fabriciano,  ajudando  e  buscando

desenvolver atividades em prol da comunidade.

A Associação presta serviço gratuito,  permanente  e  sem qualquer  discriminação
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social, promovendo a integração e aprendizado na prática de atividades que ajudem o

bem social e esportivo.

Portanto, faz-se necessário que essa entidade receba o título de utilidade pública.

Com isto será possível a expansão dos seus trabalhos de assistência e serviço social

nas comunidades e no seu entorno.

- 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 3.133/2012

Dispõe sobre a instalação de placas educativas de uso de cinto de segurança nas

saídas dos estabelecimentos comerciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  que  possuem  estacionamento  devem

instalar na saída placa educativa de uso de cinto de segurança.

Art.  2º  -  Na  placa  educativa  referida  no  “caput”  do  art.  1º  deverão  constar  os

seguintes dizeres: “Use cinto de segurança.”.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator:

I - advertência;

II - multa de 200 a 500 Ufemgs (duzentas a quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais).

Parágrafo único - Em caso de reincidência, será aplicado o dobro da multa imposta.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é educar e incentivar o uso do cinto de

segurança  pelos  motoristas  através  de  uma  mensagem  educativa  na  saída  de

estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

Além das multas impostas aos condutores que deixam de utilizar este importante

mecanismo  de  proteção,  faz-se  necessário  educar  a  população  para  que  a  sua

utilização seja rotineira e, possivelmente, um hábito a ser adotado por todos aqueles

que utilizam o veículo, tanto passageiros como condutores.
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Dessa forma, quando o motorista for sair do estacionamento, ele se deparará com

uma mensagem curta, de fácil leitura e ao mesmo tempo impactante, fazendo com

que se conscientize e utilize o cinto de segurança e também incentive os passageiros

a  utilizarem  essa  proteção,  o  que  contribuirá  para  a  segurança  desse  meio  de

transporte, em conformidade com as leis em vigor.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 497/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.134/2012

Institui  a  Semana  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Verminose  no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Secretaria de Estado de Saúde obrigada a instituir a Semana de

Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no Estado.

Parágrafo  único  -  A  Semana  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Verminose no Estado de que trata o “caput” deste artigo terá seu início na terceira

semana após o começo do período escolar anual.

Art.  2º - São objetivos da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à

Verminose no Estado:

I - promover, por meio de profissionais qualificados, a conscientização, bem como

orientar com regras básicas de cuidados de higiene domiciliar e pessoal a população

como um todo para evitar a contaminação;

II - criar a oportunidade de integração de órgãos e entidades, públicos e privados,

em ações conjuntas em benefício da comunidade;

III - criar oportunidade para os acadêmicos de diversos cursos de graduação das

universidades do Estado e entidades participantes de realizarem trabalhos de campo

junto  às  comunidades,  em  conjunto  com  os  que  se  associarem  ao  trabalho

desenvolvido;

IV -  a Secretaria  de  Estado de Saúde utilizará seus  médicos para  requisitarem

exames clínicos que deverão ser encaminhados para realização na rede pública;
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V - distribuir gratuitamente vermífugos mediante a requisição médica.

Art.  3º - As atividades da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à

Verminose no Estado serão amplamente divulgadas, em todos os meios disponíveis,

inclusive nas contas de energia elétrica e de água que forem endereçadas nos dois

meses anteriores ao inicio da semana de prevenção que se institui em vista deste

projeto de lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar parcerias com universidades,

associações e conselhos representativos das categorias e entidades de classe, além

de  entidades  privadas,  para  o  desenvolvimento  das  atividades  da  Semana  de

Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose no Estado.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: Estabelece o art. 196 da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso  universal  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e

recuperação”.

O  problema  da  infestação  de  vermes  e  protozoários,  os  chamados  parasitas

intestinais,  nas nossas crianças e também em adultos, no nosso Estado, é grave,

tornando-se  mais  sério  ainda  nas  cidades  onde  são  precárias  as  condições

fitossanitárias  básicas.  Agrava-se  mais  ainda  no  meio  rural,  onde  praticamente  é

inexistente qualquer cuidado básico profilático no sentido de evitar uma contaminação

nociva e continuada que por vezes ocasiona infestação maciça, onde uma só pessoa

pode abrigar até centenas de vermes.

A verminose é um tipo de parasitose intestinal  que atinge pessoas de todas as

idades,  tanto  na  cidade  como  no  campo.  As  consequências  representam  graves

danos à saúde de todos, às vezes fatais.

Indiscutivelmente é a doença que atinge o maior número de pessoas em todo o

mundo. No Brasil chega a atingir cerca de até 80% da população em todos os níveis

sociais.
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Cansaço,  falta  de  disposição,  baixo  rendimento  escolar,  dores  abdominais,

anemias,  enjoos,  diminuição  das  defesas  do  organismo,  comprometimentos  de

órgãos  como  intestino,  pulmões,  fígado,  etc.,  são  sintomas  das  verminoses

parasitárias que podem conduzir ao óbito, o que não é tão raro.

O que se procura com este projeto de lei é tratar de forma preventiva as possíveis

infestações parasitárias, em que o tratamento para aqueles que dele necessitam irá

ao encontro da população, disponibilizando-se um esclarecimento que conduzirá a

procura  de  se  evitar  contaminações  que  facilmente  poderiam  ser  evitadas  com

medidas  higiênicas,  uma  vez  que  pessoas  e  animais  domésticos  contaminados

também transmitem a doença.

Sabemos que extirpar a verminose da mesma forma como foi eliminada a varíola é

quase  impossível,  pois  não  existem  vacinas  antiparasitárias.  Porém,  poderemos

reduzir sensivelmente os índices de infestações por meio de medidas preventivas e

curativas que dependem do poder público, como o saneamento básico, controle da

água  consumida  pela  população,  inspeções  em  lixões  e  cozinhas  na  rede  de

restaurantes, assistência em postos de saúde, além de distribuição de vermífugos

após consultas, e muitas outras medidas que sabemos já ser realizadas de forma

eficiente pela Vigilância Sanitária do nosso Estado. Pelo exposto e, certa de estar

oferecendo um instrumento importante para proporcionar uma melhora na condição

de saúde e da qualidade de vida e dignidade do povo de meu Estado, é que conto

com o apoio dos ilustres pares desta Casa para a aprovação desta iniciativa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.135/2012

Dispõe sobre o diagnóstico e mapeamento de Programa de Arborização em Minas

Gerais,  com  enfoque  na  plantação  de novas  árvores  e  verificação de árvores  já

plantadas que oferecem risco à população.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Estado  desenvolverá  programa  de  diagnóstico  e  mapeamento  da

arborização urbana, com enfoque na plantação de novas árvores e a verificação de
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árvores já plantadas que oferecem risco à população.

Art. 2º - O Estado promoverá, através de políticas públicas:

I - incentivo para que o Município identifique áreas onde novas árvores possam ser

plantadas, de forma adequada, de acordo com as condições do local;

II - orientação ao Município sobre técnicas ideais para medir a extensão das ruas, a

distância que se deve manter entre as árvores e a possibilidade de plantar árvores

em canteiros centrais;

III - orientação sobre formas e meios corretos de plantar árvores;

IV  -  meios  para  a  qualificação  dos  profissionais  que  atuarão  no  programa  de

arborização,  planejamento  e  desenvolvimento  de  etapas  que  englobem  desde  a

implementação até a conclusão do programa de arborização urbana;

V - meios de viabilizar a manutenção das árvores, com podas adequadas.

Art. 3º - Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao Município

viabilizar o plantio de árvores em regiões periféricas, por serem regiões mais carentes

e problemáticas em relação à arborização.

Art.  4º - Ao Estado cabe facilitar,  através de parceria com a Secretaria de Meio

Ambiente  e  o  Município,  meios  eficazes  de  analisar  as  condições  de  árvores  já

plantadas que apresentem riscos à população e necessitem ser substituídas.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  principal  desenvolver  um

diagnóstico  de arborização urbana no Estado de Minas Gerais  para execução de

plano  de  plantio  e  manutenção  de  árvores  através  de  programas  de  incentivos,

proporcionando  meios  que  auxiliem  o  Município  para  que  se  cumpram  de  forma

eficaz  e  plena  as  determinações  aqui  estabelecidas.  É  importante  também  criar

políticas de conscientização ambiental, demonstrando a importância da arborização

de forma adequada e ressaltando os benefícios que esta traz para a região.

Para o planejamento da arborização da cidade, o Estado deve investir em políticas

públicas que sejam eficazes e revestidas de responsabilidade, com qualificação de

técnicos, disponibilização de materiais necessários e distribuição espacial de mudas,
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pois  uma  arborização  sem  observar  esses  requisitos  pode  gerar  o  fracasso  do

empreendimento, bem como sérios problemas futuros.

Esse planejamento deve ser realizado por meio de parcerias com concessionárias

públicas e terceirizadas comprometidas, que tenham o devido conhecimento, que se

empenhem no reconhecimento e na conscientização da necessidade de plantação de

árvores nas cidades e, sobretudo, que proporcionem práticas indispensáveis à boa

condução e manutenção dessas árvores, identificando a relevância da implantação

dessas politicas públicas e parcerias.

A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois a arborização urbana visa

satisfazer necessidades mínimas do ser humano, contribuindo para a qualidade de

vida e o bem-estar da população, além de propiciar melhoria no clima, atenuação da

poluição sonora, redução do impacto das chuvas e purificação do ar.

Fato que não pode deixar de ser mencionado e que embasa a aprovação deste

projeto é o crescente número de acidentes com árvores que vem acontecendo no

Estado. De acordo com a Cemig, a queda de árvores é a maior causa de interrupções

de fornecimento de energia elétrica em Belo Horizonte. Só em 2010, houve 1.840

ocorrências na Capital, o que representa 16% dos atendimentos da empresa, sem

mencionar  os  acidentes  como o  do  Parque Municipal,  que  matou uma mulher,  e

inúmeros outros que vêm acontecendo, deixando várias vítimas, além de árvores que

caem em cima de carros, o que causa prejuízos a particulares e muitas vezes gera

processos em desfavor do Estado, com indenizações que podem afetar seu equilíbrio

econômico.

Perante  o  exposto,  a  previsão  orçamentária  é  necessária  para  dar  suporte  ao

recrutamento  de  profissionais  capacitados  em todos  os níveis,  com o  objetivo  de

garantir a qualificação da mão de obra e a aquisição de materiais e equipamentos

adequados a diversas etapas do ciclo de vida das árvores.

E muito importante que este projeto dê embasamento à disponibilização de meios

que qualifiquem o avaliador, que deverá ter experiência no manejo da arborização

urbana e com padrões de crescimento e de acidentes por espécie arbórea, além de

conhecimento  dos  efeitos  de  clima,  doenças  e  solo,  bem  como  das  causas  de

acidentes com árvores. Também é necessário disponibilizar  previsão orçamentária
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para manutenção das árvores plantadas, com técnicas de podas corretas para assim

aumentar a floração, manter o porte, evitar deformações ou simplesmente renovar

uma planta que está envelhecendo.

É bom lembrar que a arborização urbana implica planejamento e gerenciamento.

Assim,  exige  um  projeto  bem  estruturado,  cauteloso  e  que  siga  um  roteiro  que

abarque procedimentos desde sua concepção até sua implantação e manutenção.

A Secretaria de Meio Ambiente deve atuar neste projeto criando políticas públicas e

possibilitando a qualificação de técnicos para mapear e identificar as áreas propícias

a serem arborizadas, bem como a melhor técnica a ser aplicada.

Conforme  o  art.  24  da  Constituição  Federal  de  1988:  “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 ao meio ambiente e controle da poluição;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, turístico e paisagístico.

(...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.”.

A criação e aprovação desta lei no Estado ensejará benefícios a toda a população,

com a criação de normas de proteção do meio ambiente, especificamente na questão

que tange à arborização, bem como de políticas públicas que visem à proteção dos

indivíduos que se encontram em áreas de risco causado pelo plantio de árvores de

forma  inadequada,  sem  respeitar  técnicas  necessárias  para  se  evitar  futuros

acidentes e prejuízos à população e ao Estado. Isso porque tal fato poderá gerar

indenizações futuras.

O  presente  projeto  institui  no  Estado  de  Minas  Gerais  uma  expectativa  de  se

promover de forma coesa e participativa diretrizes de planejamento das politicas de

manutenção e prevenção, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do meio

ambiente e trazendo inúmeros benefícios ao Estado e às comunidade envolvidas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.070/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.136/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  gratuito  de  embalagem  para

transporte  e  acondicionamento  de  produtos  vendidos  aos  consumidores  pelos

estabelecimentos comerciais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado obrigados a fornecer

gratuitamente  embalagens  para  o  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos

adquiridos pelos consumidores.

Art. 2º – O descumprimento desta norma acarretará para o comerciante multa a ser

regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O presente  projeto  visa  atender  o clamor  da  sociedade no que se

refere à cobrança indevida dos estabelecimentos comerciais para o fornecimento de

sacolas e embalagens para transporte de mercadorias no Estado.

Vale mencionar que o consumidor de nosso Estado se sentiu enganado quando os

estabelecimentos comerciais, especialmente os supermercados, passaram a cobrar

pelo fornecimento das sacolas plásticas e embalagens, concluindo que, por trás da

boa intenção ambiental,  usaram a mencionada proibição exclusivamente para fins

econômicos.

Ressalte-se  finalmente  que  este  projeto  objetiva  garantir  o  atendimento  aos

consumidores que, via de regra, são os maiores prejudicados com a atual situação,

uma vez que todo o custeio, e ainda acrescido de grande margem de lucro, está

sendo direcionado inteiramente ao consumidor.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
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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 3.137/2012

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Montessionense, com sede no

Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Montessionense,

com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Associação  Atlética  Montessionense,  com  sede  no  Município  de

Monte  Sião,  é  uma associação de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de  caráter

organizacional,  de prazo indeterminado e tem por objetivo estimular e desenvolver

entre  seus  sócios,  associados  e  familiares  a  recreação  esportiva  e  a  prática  do

convívio social, cultural e artístico, contribuindo para o seu desenvolvimento. A sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.138/2012

Acrescenta parágrafo ao art. 48 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que

dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O art.  48 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 48 - (...)
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§ 2º - O impedimento previsto no “caput” e a sanção prevista no § 1º não eximem o

servidor ou a autoridade responsável pela ação ou omissão que retardar a decisão do

processo das demais responsabilidades previstas na legislação”.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por finalidade garantir efetividade ao art. 73 da

Carta mineira, segundo o qual a sociedade tem direito a governo honesto, obediente

à lei e eficaz, criando um mecanismo que propicia ao cidadão efetivo controle dos

atos do poder público, e não, apenas um controle nominal, como o inscrito no inciso

III do § 1º do mencionado dispositivo, a seguir transcrito:

“Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.

§ 1º - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:

(...)

III  -  controle direto,  pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante

órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta”.

Ressalte-se que o § 5º do art. 4º da Carta Estadual assegura a todos o direito de

requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no

prazo  da  lei,  ressalvada  aquela  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da

sociedade e do Estado.

Da mesma forma, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República prescreve

que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse

particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob

pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à

segurança da sociedade e do Estado.

Dos dispositivos  constitucionais  citados,  pode-se inferir  que tanto a Constituição

Federal quanto a Carta mineira preocupam-se em assegurar ao administrado amplo

acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas

daquelas  necessárias  à  segurança  da  coletividade  e  do  Estado.  Evidentemente,
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garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de

pedir,  mas  também  o  de  obter  a  informação  solicitada.  Criar  mecanismos  que

assegurem  o  pleno  exercício  do  direito  fundamental  à  informação  é  tarefa  do

legislador.

Nesse contexto, cumpre-nos ressaltar que a Lei nº 14.184, de 2002, em seu art. 1º,

define que sua finalidade é a proteção de direito das pessoas e o atendimento do

interesse público pela administração.  Desta forma,  entendemos ser  imprescindível

adequar os meios de coerção desse Diploma Legal, aperfeiçoando a redação do art.

48 para prever que, além daquela sanção institucional, o agente público competente

para a decisão sujeitar-se-á às  sanções  estabelecidas  nas legislações estadual  e

federal como, por exemplo, as decorrentes de responsabilidade disciplinar ou de atos

de improbidade administrativa, conforme o caso.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.139/2012

Declara de utilidade pública a Associação de amigos Cristãos Capitão Enéas, com

sede no Município de Capitão Enéias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amigos  Cristãos

Capitão Enéas, com sede no Município de Capitão Enéias.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  Associação  de  Amigos  Cristãos  Capitão  Enéas,  fundada  em

6/10/2010,  é  uma  sociedade  civil,  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  políticos  ou

religiosos  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, à Av. Burarama, nº

1475, Bairro Morada do Sol, em Capitão Enéias.

A Associação de Amigos Cristãos Capitão Enéas tem por  objetivo  básico,  entre
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outras, ações de prevenção, habilitação e integração à vida comunitária de pessoas

com deficiência; a assistência educacional ou de saúde às famílias vulnerabilizadas;

apoio e assistência às pessoas com dependência química e alcoólica, a integração ao

mercado de trabalho.

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 nem

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 3.140/2012

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Veteranos Amigos - AVA -, com

sede no Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Veteranos Amigos -

AVA -, com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala das Reuniões, 8 de maio de 2012.

Antônio Júlio

Justificação:  A  Associação  Atlética  Veteranos  Amigos  -  AVA  -,  com  sede  no

Município  de  Bom  Sucesso,  tem  por  finalidade  a  prática  do  desporto,  realizando

semanalmente jogos de futebol amador.

Sem  fins  lucrativos  e  de  duração  indeterminada,  a  entidade  cumpre  suas

disposições  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades  assistenciais,

beneficentes e filantrópicas, destinando a totalidade de suas rendas aos fins a que se

destina.
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O  reconhecimento  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação  Atlética

Veteranos  Amigos  à  sociedade  irá  habilitá-la  a  celebrar  convênios  com  o  poder

público, visando ao aporte de recursos para expansão de suas atividades.

Assim, conto com o apoio dos 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.

REQUERIMENTOS

Nº 2.994/2012, dos Deputados Luiz Henrique e Glaycon Franco, em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de

providências  para  a  inclusão  de  pista  para  a  prática  esportiva  às  margens  das

rodovias  estaduais,  em  especial  das  contempladas  pelo  programa  estruturador

Caminhos de Minas.

Nº 2.995/2012, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os atletas do Projeto Avança Judô representantes de Minas

Gerais Bruno Gonçalves Silva e Marylane Siqueira Narciso, medalhistas em Vitória

(ES), no Campeonato Brasileiro Regional III, e Ariana Ingrid Ramos Silva e Lorena de

Jesus Gomes,  medalhistas  em Belo  Horizonte,  no Campeonato Mineiro,  e com o

Professor Mário Lúcio da Silva pela preparação e acompanhamento do projeto e dos

atletas. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 2.996/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a implantação

de  cartão  destinado  aos  passageiros  do  transporte  coletivo  com  idade  igual  ou

superior a 65 anos que queiram ter acesso ao salão traseiro do ônibus do sistema de

transporte  coletivo  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte.  (-  À  Comissão de

Transporte.)

Nº 2.997/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação pedido  de  providências  para  a reconstrução do muro da

Escola Estadual Elza Mendonça Fouly e a limpeza imediata do terreno. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 2.998/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado
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ao Governador do Estado pedido de providências para a construção do imóvel que

sediará  a  Coordenadoria  Regional  do  IMA no  Município  de  Pouso  Alegre  .  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.999/2012, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Companhia  Fabril  Mascarenhas  pelos  125  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.000/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Bueno  Brandão  pelo  excelente

resultado  alcançado  pela  administração  no  quesito  melhor  gestão  no  estudo  da

Conferência Nacional dos Municípios. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.001/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre as medidas que garantirão às pessoas com deficiência a utilização dos lugares

exclusivamente destinados a elas nos estádios Independência e Mineirão.

Nº  3.002/2012,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os trechos

de rodovia abrangidos pelas ações do Caminhos de Minas nos anos de 2012 e 2013.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.003/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento de Belo Horizonte pedido de

providências com vistas à inclusão no edital do concurso para o cargo de Analista de

Políticas Públicas de candidatos graduados em Ciências Sociais,  Serviço Social  e

Psicologia,  atendendo  a  abaixo-assinado  de  representantes  dessas  áreas.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº  3.004/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas a expedir

o decreto regulamentador do Convênio ICMS Confaz nº 38, de 30/3/2012, de modo

que o convênio comece a vigorar a partir de 1º/1/2013. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Nº  3.005/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Política Fazendária pedido de providências
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para ampliar  o  limite máximo do benefício  previsto  no  Convênio ICMS Confaz nº

38/2012,  a  fim  de  possibilitar  aos  portadores  de  deficiência  física  a  aquisição  de

veículos  adaptados  com  elevador  para  cadeiras  motorizadas.  (-  À  Comissão  da

Pessoa com Deficiência.)

Nº  3.006/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a imediata

realização  de concurso  público  para  provimento  de  cargos  de  nível  superior  nas

Diretorias Regionais da Sedese. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  3.007/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações sobre o número

de acidentes de trabalho por categoria profissional nas obras do Mineirão, desde seu

início até esta data. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.008/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Conselho Federal de Enfermagem pela organização da

Semana Nacional de Enfermagem, a ser realizada de 12 a 20/5/2012. (- À Comissão

de Saúde.)

Da Comissão do Trabalho, em que solicita a realização de estudo para verificar a

possibilidade de apoio e participação desta Casa na Campanha Nacional em Defesa

e Fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, e demais

membros que compõem esta Mesa, quero, da tribuna do Parlamento mineiro, solicitar

a  atenção  dos  nossos  congressistas,  Deputados  Federais  e  Senadores,  e,  em

especial, daqueles que representam Minas Gerais, porque a fórmula de repasses do

Fundo de Participação dos Estados está para vencer. Até o fim do ano é o prazo

estipulado. Se não for tomada uma posição nesse quesito, os Estados brasileiros,

sobretudo Minas Gerais,  terão sérios  problemas.  Então,  é necessário que nossos

Senadores e Deputados Federais se mobilizem junto ao governo federal em favor de

uma  tomada  de  posição  na  readequação  dessa  nova  fórmula  do  Fundo  de
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Participação  dos  Estados.  É  importante  registrar  isso  porque  sabemos  desta

dependência, desta vinculação financeira que os Estados brasileiros têm ainda com o

governo central.  Fique isso registrado, solicitando à Mesa que também relate aos

nossos companheiros que estão no comando do governo central para que evitemos

que Minas Gerais seja prejudicada, assim como os demais Estados que contam com

esses  recursos,  extremamente  importantes  para  o  bom  andamento  das  políticas

públicas nos Estados brasileiros. Na condição de municipalista, que sou por essência,

sabemos  que  há  uma dependência  acentuada  dos  Estados  com  os  recursos  da

União. Não podemos deixar passar em branco essa discussão que está ocorrendo no

Senado. Já foi determinação do próprio STF uma análise completa, com prazo até o

final  do  ano,  para  uma nova fórmula  de  repasses  do Fundo de Participação dos

Estados. Muito obrigado, Presidente, era somente isso.

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  a  exemplo  do  Deputado  Rômulo

Viegas, gostaria de falar rapidamente sobre um assunto também do nosso Congresso

Nacional. Depois de longo e tenebroso inverno, hoje está na Câmara Federal para ser

votada uma PEC contra o trabalho escravo. Ela permite que áreas rurais, latifúndios

ou  fazendas  sejam  desapropriados  para  efeito  de  reforma  agrária  a  partir  da

comprovação do trabalho escravo nelas. É uma PEC importante porque combate o

trabalho escravo e, ao mesmo tempo, ajuda na questão da reforma agrária no Brasil.

Essa emenda à Constituição já está há muito tempo para ser votada. Ela entra e sai

da  pauta do Congresso e hoje,  felizmente,  foi  colocada.  Sabemos que a reforma

agrária no Brasil é um tema importante, embora sempre muito polêmico. Também

sabemos que é uma necessidade que tenha terra quem nela queira trabalhar. A terra

no  Brasil  não  foi  colocada  na  Constituição  com  apenas  a  visão  da  propriedade

privada, mas também com um valor social embutido na questão agrária brasileira.

Assim, a terra no Brasil tem esse item constitucional importante que é o seu valor

social. E para que esse valor social exista de fato, colocamos na Constituição que as

terras improdutivas são passíveis de reforma agrária e outros itens que estabelecem

a  possibilidade  da  reforma  agrária  no  Brasil.  Entre  esses  não  consta  o  trabalho

escravo,  e  é  exatamente  isso  que  constará  se  essa  proposta  de  emenda  à

Constituição  for  aprovada.  Terras  em  que  haja  comprovação  de  trabalho  escravo
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passariam a ser propícias para reforma agrária e, portanto, seriam desapropriadas e

colocadas  à  disposição  para  que  trabalhadores  sem  terra  as  ocupassem  para

produzir.  É  um passo importante  nas  relações  de  direitos  humanos,  é  um  passo

importante para a paz no campo. Aliás, hoje comemoramos a prisão de um Coronel

que, no Pará, foi um dos responsáveis ou o principal responsável pelo massacre de

Eldorado dos Carajás.  A sua prisão,  ontem,  também foi  um passo importante  na

questão  agrária  brasileira.  Hoje  os  Deputados  Federais  votarão  essa  emenda  à

Constituição, que pode determinar a desapropriação das terras em que há trabalho

escravo, que serão disponibilizadas para a reforma agrária. Então, faço este pedido

aos Deputados Federais,  em nome dos movimentos dos trabalhadores rurais sem

terra,  dos  sindicatos  dos  trabalhadores  rurais  de  Minas  Gerais,  da  Fetaemg,  da

Fetraf,  do  MST,  da  Via Campesina,  enfim,  de  todos  os  movimentos  unidos,  para

colocarem um fim e que sejam disponibilizadas para efeitos de reforma agrária as

terras em que haja trabalho escravo. Os Deputados Federais deverão votar hoje, e

lhes faço esse apelo, assim como a toda a sociedade brasileira para que ainda envie

“e-mail”,  manifeste-se pelas redes sociais,  telefone para os Deputados Federais e

essa PEC seja aprovada hoje. Quero encerrar dizendo que um dos Deputados que

está na vanguarda desse processo no Congresso Nacional para aprovação da PEC é

o  nosso  ex-Deputado  Estadual  Padre  João,  que  foi  Presidente  da  Comissão  de

Política Agropecuária nesta Assembleia. O Deputado Federal Padre João tem feito

um  trabalho  muito  importante,  fruto  da  experiência  que  acumulou  na  Assembleia

Legislativa. Tenho certeza de que essa vitória será também do Parlamento mineiro.

Obrigado.

Oradores Inscritos

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

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia de todo o Estado de Minas Gerais. Gostaria de

variar  um pouco o tema que me tem trazido à tribuna, sempre me ocupando das

questões da saúde em nosso Estado e no País. Mas sinto dificuldade porque os

problemas vão-se agravando e se avolumando a todo momento, e não há como fugir

do tema.
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No entanto, quero fazer uma observação. Há pouco, conversava com o Deputado

Antônio Carlos Arantes a respeito do problema do café no Brasil. O café, que esteve

em uma situação bem razoável nos últimos dois ou três anos, com o preço correto,

agora, avizinhando-se uma safra muito grande no País, sofre uma queda expressiva,

trazendo grande preocupação para o setor em toda Minas Gerais, especialmente no

Sul de Minas, que é o grande produtor de café do Estado e do Brasil, uma vez que a

cultura foi implantada ali há décadas, sendo de enorme tradição econômica na região.

Portanto, vemos com preocupação o fato.

Louvamos a iniciativa do governo do Estado de criar o Fundo Mineiro do Café, para,

naturalmente, fazer frente a questões de dificuldade, a questões de ordem econômica

e financeira - o que ainda não é o caso -, assim como para investimento em pesquisa

e em iniciativas que se traduzam em melhorias para o setor do café em Minas Gerais.

O que é louvável, meu caro Presidente, nessa iniciativa do governo mineiro é que

pela primeira vez ele avocou a si a responsabilidade de também participar ativamente

da formulação de uma política de café para o País. Essa era uma tarefa apenas do

governo federal, que tem lá suas dificuldades e seus problemas. De fato, Minas ficava

acompanhando tudo com muito interesse, mas não entrava na questão. Agora Minas

quase avoca para si a responsabilidade da formulação e de ações bem expressivas e

fortes para a política do café, fato extremamente louvável.

Sr. Presidente, não posso deixar de falar sobre a saúde. Hoje vi  uma manchete

estampada nos jornais de Belo Horizonte sobre um assunto noticiado no Brasil inteiro.

Especificamente sobre Belo Horizonte, nossa Capital, foi feita uma pesquisa. O jornal

“Hoje em Dia”, em sua primeira página, estampa a notícia de que, para 45,9% da

população belo-horizontina, saúde representa o problema número um. Depois vem,

com 14%, a segurança. Em seguida aparecem a educação, o transporte, etc. A saúde

ganha “de goleada” de todos os demais setores.

Outra manchete: “Saúde pública na UTI”. Temos outra: “Saúde de BH vai mal”. Não

só a saúde de Belo Horizonte vai mal. Podemos substituir BH por Minas Gerais ou

Brasil. A saúde do Brasil vai muito mal.

Sr. Presidente, lamento essa situação. Manifesto minha incompreensão pela atitude

do  governo  federal  de  não  contribuir  de  maneira  mais  expressiva  com  recursos
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financeiros  para  o  financiamento  da  saúde  em  nosso  país.  Temos  problema  de

financiamento, que é absolutamente precário e cujo valor é muito menor que o de

vários países da própria América do Sul. O financiamento da saúde no Brasil é menor

que a média dos países africanos.

Então,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  pelo  menos trazer-lhes algumas notícias  que

talvez  mudassem  esse  panorama.  Informo  também,  só  para  lembrar-lhes,  que  a

saúde este ano sofreu corte dos 10% que caberiam ao governo na regulamentação

da Emenda nº 29. Esse percentual foi tirado do projeto. Além disso, o orçamento da

União sofreu este ano um corte de R$55.000.000.000,00. O maior corte foi para a

saúde: R$5.500.000.000,00. Não tivemos os 10% da Emenda nº 29 e ainda sofremos

corte de tão significativo valor. Como a saúde vai ficar?

Vêm  depois  outros  cortes,  como  o  da  educação.  A  educação  sofreu  corte

expressivo de R$2.000.000.000,00.

Há mais,  Sr.  Presidente.  Não  consigo  entender  o  que  significam  transferências

federais  por  unidades  da  Federação.  Os  dados  são  do  SUS,  do  Datasus,  do

Ministério da Saúde. Tais dados não são antigos, são de 2009. Minas Gerais ocupa o

18º lugar na transferência “per capita” do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos

Estaduais de Saúde. Qual foi o critério adotado? Já acionamos o Ministério da Saúde.

A  Comissão  de  Saúde  tentou  marcar  uma  audiência  com  o  Ministro.  Não

conseguimos marcá-la, não obtivemos resposta.

Isso  é  inexplicável,  e  gostaria  de  saber  qual  a  razão  disso.  Porque  há  vários

Estados  mais  pobres  que  recebem  mais  do  que  Minas  Gerais.  Tudo  bem.  Mas

também há vários Estados mais ricos que recebem muito mais do que Minas Gerais.

Então,  qual  é  o  critério?  Eu  gostaria  de  saber,  mas  não  consigo.  Já  fizemos  e

levamos  essa  reclamação,  isso  não  é  mais  novidade,  mas  não  há  mudança

nenhuma. Sr. Presidente, só para termos uma ideia, se recebêssemos a mesma “per

capita” da Bahia, Minas Gerais faria jus a mais R$320.000.000,00 por ano. Só isso.

Se recebêssemos o que a Bahia recebe, “per capita”, seriam mais R$320.000.000,00

por ano. Então, queria uma justificativa para isso, por quê? Espero que tal questão

possa  mudar.  Acionaremos  o  Ministro  novamente,  e  ele  me parece  uma pessoa

receptiva, um homem experiente, que não tem a intenção de penalizar o Estado de
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Minas Gerais sem nenhuma razão.  Já tomamos atitude na Comissão de Saúde e

assim continuaremos, a fim de termos, pelo menos, um encaminhamento de solução

para este problema.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Meu caro Mosconi,  este é um

assunto de extrema importância, e, toda vez que promovemos essa discussão aqui

na  Assembleia,  nossas preocupações  são muito  parecidas.  Hoje,  sabemos  que o

governo  federal  se  recusa  a  investir  mais  na  saúde,  mesmo  se  os  indicadores

mostram a sua necessidade. O Brasil, comparado aos colegas latino-americanos, é o

país que menos investe em saúde - e ainda com um agravante: é o único país do

mundo que tem um caráter constitucional, a saúde como um direito garantido a todos.

O Brasil promete dar tudo a todos, mas com um investimento que não é capaz de dar

quase nada a ninguém.

E um dos princípios  fundamentais  do  SUS é a  igualdade,  a  universalidade e a

equidade. O que seria a equidade? É dar mais para quem mais precisa. Mas no Brasil

fazemos  o  contrário,  pois  estamos  dando menos  a  quem mais  precisa.  Hoje,  as

pessoas  que  mais  dependem  do  SUS  enfrentam  filas  em  hospitais  lotados  e

sucateados, para ter acesso a uma saúde que hoje é cada vez mais cara, devido à

alta tecnologia que tem que ser incorporada à medicina para cuidar bem da saúde do

brasileiro. Há ainda outro agravante no caso do Brasil. O Brasil é um dos países que

mais  tem  carga  tributária:  39%  do  PIB  são  impostos  pagos  pelos  brasileiros.  E

investimos apenas 4% dos impostos em saúde, e, de toda a carga tributária,  são

investidos apenas 8%. A média mundial de investimentos é de 16%, 17%. Então, o

Brasil  investe  metade do que deveria,  enquanto  deveríamos  investir  mais  porque

pagamos mais impostos. Não cumprimos nosso dever com a saúde. Sabemos que

hoje saúde é uma das principais preocupações da população brasileira.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Agradeço  muito  o  aparte  de  V.  Exa.,  Deputado

Doutor Wilson Batista, que o fez de maneira apropriada e procedente, porque V. Exa.

milita  na  saúde,  é um médico  ativo  ainda,  quando tem tempo para  isso.  V.  Exa.

conhece, com muita autoridade, os problemas que vivemos nessa área. A pesquisa

feita  em Belo Horizonte mostra exatamente o que V.  Exa.  diz.  O governo federal

investe 1,1% do seu PIB na saúde. O Brasil está muito aquém dos demais países,
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meu caro Marques, no investimento em saúde.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) – Meu caro Deputado Carlos Mosconi,

estamos atentos a seu pronunciamento de boa profundidade e grande conteúdo.

Estávamos hoje, pela manhã, na abertura do 29º Congresso da Associação Mineira

dos Municípios, quando ouvimos inúmeros oradores, inclusive o Sr. Paulo Zuilkoski,

Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, chamando a atenção sobre a

questão séria da saúde no Brasil.

Ali foi destacado o problema: 150 países no mundo investem mais em saúde do

que o Brasil. A maioria dos países africanos e latinos investem mais do que o Brasil.

Essa situação é intolerável. Não é possível,  conforme assinalou V. Exa., continuar

dessa forma. Quando V. Exa. mostrou que o Brasil  investe mais na saúde em 18

Estados do que investe em Minas Gerais, fiquei raciocinando: se o Brasil já investe

tão pouco em saúde, onde fica Minas Gerais, que está abaixo do 18º?

Enquanto  isso,  vemos  companheiros  preocupados com a questão do Termo de

Ajustamento de Gestão - TAG - que o governo assinou com o Tribunal de Contas de

Minas Gerais. Hoje, também no Congresso, ouvimos o Presidente da AMM agradecer

ao Tribunal de Contas pelo TAG. A Assembleia Legislativa votou a lei aprovando o

TAG no final do ano passado. Então, por que só agora foi feito o TAG? V. Exa. sabe

melhor do que nós, exatamente porque na saúde era incluído o saneamento básico,

admitido pelo Tribunal de Contas, como também o é pela OMS. Na educação eram

incluídos os inativos. Agora o Tribunal de Contas entende que isso já não pode. Não é

possível colocar uma guilhotina no pescoço do Estado para que, de uma vez, resolva

a questão. Isso vai importar mais de R$1.000.000.000,00 de acréscimo neste ano, o

qual não foi previsto no Orçamento.

Há pouco tempo, conversei com a Secretária Renata Vilhena lá no Congresso, e ela

lembrou  que,  só  em  saúde,  em  vez  de  serem  os  R$400.000.000,00,  serão

R$700.000.000,00, e mais R$300.000.000,00 na educação. Vale dizer que o TAG vai

fazer com que o Estado invista, ainda este ano, mais R$700.000.000,00 em saúde e

mais R$300.000.000,00 em educação. Portanto, V. Exa. está inteiramente certo no

conteúdo do seu pronunciamento.

O Deputado Carlos Mosconi* - Muito grato, Deputado Bonifácio Mourão. A questão
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do TAG é tão minuciosa e detalhada que merece um pronunciamento próprio, o que

faremos oportunamente.

Caro Presidente, só para encerrar minhas palavras, quero ressaltar que estamos

tomando  uma  atitude  para  tentar  mudar  essa  situação.  É  uma  iniciativa

suprapartidária, nacional, um projeto de lei de iniciativa popular, como foi o da Ficha

Limpa. Esse movimento é para levarmos ao Congresso Nacional um milhão e meio

de assinaturas.  Quero  convidar  meus pares a participarem dessa campanha para

melhorarmos efetivamente a saúde da população brasileira, fazendo com que a União

recomponha  os  seus  gastos  em  saúde,  colocando,  como previa  originalmente  a

Emenda nº 29, os 10% do seu Orçamento.

Então, Deputado João Leite, a Assembleia pegou para si esse movimento. Estamos

fazendo  caravanas  pelo  interior  do  Estado  com  enorme  sucesso.  Iniciamos  o

movimento aqui no Plenário da Assembleia, depois fomos para Poços de Caldas e

vamos percorrer todo o Estado. Está havendo enorme receptividade do povo. Todos

têm consciência de que precisamos melhorar a saúde do povo brasileiro, e isso só

será possível por meio dessa disposição e manifestação de civismo e patriotismo. O

povo brasileiro vai exigir do governo federal que destine os recursos que são de sua

obrigação:  10%  para  contribuir  para  melhor  qualidade  da  saúde  da  população

brasileira. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Prezado Presidente, Deputado Inácio Franco, permita-

me saudar o nosso Presidente, Deputado José Henrique, que, com a chegada do

nosso Presidente ao governo de Minas, assumiu a cadeira de Presidente desta Casa.

Conversando há pouco com o próprio e com o José Geraldo, Secretário-Geral da

Mesa, levantamos uma informação muito importante na vida do Parlamento.

O  Deputado  José  Henrique,  com  sua  história  e  simplicidade,  é  o  primeiro

funcionário  do  Legislativo  a  assumir  a  cadeira  de  Presidente.  Isso  é  marcante  e

importante para a história da Casa e nos dá o direito de sonhar cada vez mais, em

virtude do exemplo que o nosso Presidente, Deputado José Henrique, nos dá com

sua trajetória e vida pública. Quero registrar esse fato marcante para a história do
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Parlamento  mineiro  e  que  muita  justiça  faz ao  nosso Presidente,  Deputado  José

Henrique, que sempre fez por merecê-lo. Quero que faça parte dos anais da Casa

esta singela, mas justa homenagem que V. Exa. recebe deste Deputado.

Caro Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nossa gente querida de Minas

Gerais,  nesta  semana diversas  pesquisas  estão  mostrando o  cenário  nacional,  a

avaliação  da  nossa  Presidenta,  dos  Governadores  e  dos  Prefeitos  das  Capitais

brasileiras.  Inicialmente,  abordarei  a  aprovação do governo Anastasia.  Na mesma

semana  em  que  duas  importantes  pesquisas  nacionais  apontaram  Minas  Gerais

como o Estado com o melhor e mais inovador modelo de gestão pública do Brasil,

outra consulta pública feita aos moradores de Belo Horizonte confirma que um dos

idealizadores desse modelo de administração tem sua vida aprovada pelos mineiros.

O  Governador  Anastasia,  que  era  Secretário  de  Estado  no  primeiro  mandato  do

Governador Aécio Neves, quando da implantação do modelo de gestão festejado pelo

País, teve 51,6% de aprovação, de acordo com a pesquisa do Instituto Sensus. O

resultado é  ainda mais  significativo  quando lembramos  que a  população  de Belo

Horizonte é mais exigente com seus governantes do que a média nacional. Isso nos

chama  a  atenção.  O  cidadão  belo-horizontino  é  exigente  e  dá  ao  Governador

Anastasia mais de 50% de aprovação. Esse eleitorado cobra, sabe cobrar, dá nota e

é atuante. O resultado da aprovação da Presidenta Dilma na Capital mineira é 15%

menor do que no restante dos Estados brasileiros. Temos visto os esquecimentos e

equívocos crescentes do governo federal para com Minas Gerais. Talvez esses 15% a

menos que ele teve nesta Capital sirvam para mudar o quadro e fazer reverter a sua

negatividade com o nosso eleitorado. Temos em Brasília apenas um Ministro mineiro:

o ex-Prefeito Fernando Pimentel. Segundo o que nos dizem, ele seria uma forma de

cota  pessoal,  e  não cota  de Minas Gerais.  Ele  não foi  convidado para  compor  o

Ministério  porque  carrega  consigo  algo  de  positivo  do  Estado.  Foi  uma  cota,  ou

melhor dizendo, uma seleção pessoal.

Por falar na Presidenta, quero registrar que há muitos e muitos anos a Expozebu,

de Uberaba, tem o costume de receber o Presidente da República - Lula, Fernando

Henrique e  Itamar  vieram. E quando não puderam comparecer,  contamos  com a

presença dos Vice-Presidentes. Meu caro Presidente, Deputado Inácio Franco, nos
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dois  primeiros  anos  de  mandato,  a  Presidenta  não  veio  nem  enviou  o  Vice-

Presidente. Será que Uberaba, Minas Gerais, Deputados Lerin e Romel, votados na

região, não merecem um crédito mínimo da Presidenta?

Será que não merecem os cidadãos de Uberaba, do Triângulo? Em Minas Gerais,

na tão conceituada Expozebu, falada em todo o Brasil, há dois anos consecutivos,

não temos a presença da Presidente. O pior é que o Vice também não veio, e talvez

porque Minas Gerais já não seja tão importante. O fato de dizer que aqui nasceu já dá

a ela o direito de ser bem votada no Estado. No entanto 15% dos belo-horizontinos

reprovam o governo da Presidente em relação ao resto do País. Ou seja, o belo-

horizontino sabe dar valor a quem merece.

Antonio Anastasia tem se mostrado extremamente transparente, aberto e presente

como Governador do 2º Estado mais populoso do Brasil. Para quem era conhecido

apenas como técnico do choque de gestão, em 2003, ele tem superado todas as

expectativas nessa atividade, como também em relação ao seu desempenho como

nosso  novo  líder  político.  Anastasia  também  teve  reconhecimento  nacional  em

relação ao modelo de gestão pública implantado no Estado, e os moradores de Belo

Horizonte  lhe  conferiram  outro  louvor:  o  de  ter  aprovado  o  que  sempre  tentava

explicar durante a campanha para a sua reeleição em 2010: “Política moderna é a

que  alia  conhecimento  técnico  à  sensibilidade  política”.  Assim  dizia  Anastasia,  e

assim ele o faz.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir.

V. Exa., como sempre, é um dos Deputados muito atuantes dentro deste Parlamento,

em  nossas  comissões  na  Assembleia,  visitando  também  as  cidades  mineiras  e

trazendo  as  demandas  de  nossa  população  para  o  governo  do  Estado.  O  seu

pronunciamento nos remete a uma reflexão extremamente importante. Essa pesquisa

demonstra que, embora com todas as dificuldades financeiras do Estado de Minas

Gerais  em  virtude  da  crise  de  2009,  o  nosso  governo  está  no  trilho  do

desenvolvimento.  A  pesquisa  mostra  também  que  o  nosso  querido  e  estimado

Senador Aécio Neves continua sendo o político mais influente na Capital mineira, com

55%  do  posicionamento  dos  belo-horizontinos  aceitando  a  influência  positiva  do

Senador  Aécio  Neves,  fruto  de  muito  trabalho,  de  um  comportamento  político
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extremamente relevante à frente do governo do Estado, e tendo como companheiro

hoje  o  Governador  Anastasia.  Enfim,  Aécio  Neves e  Anastasia  apresentaram aos

mineiros  o novo modelo de  gestão,  um modelo  que apresentou resultados,  tendo

claramente  a  aprovação  fundamental.  Além  disso,  tanto  o  Senador  Aécio  Neves

quanto o Governador Anastasia foram reconduzidos, com a aprovação no primeiro

turno.

Portanto V. Exa. reafirma, por meio dos dados estatísticos, que o nosso governo vai

muito bem. Parabéns ao Governador Anastasia, ao Senador Aécio Neves e a toda a

equipe de governo! Que muito em breve continuemos melhorando, atendendo mais à

qualidade de vida da população mineira! Parabéns pelo pronunciamento, Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V. Exa. tem

da mesma forma pautado um trabalho de muita distinção no Parlamento mineiro,

portanto recebe os nossos cumprimentos.

Seguindo  o  nosso  raciocínio,  lia  uma obra  que  continha  a  indagação  de  uma

pessoa  que  teria  se  aproximado  de  um  sábio:  “Sábio,  não  consigo  encontrar  a

felicidade”. O sábio perguntou a essa pessoa o que ela enxergava da vida, se não

conseguia ver nada de bom e de belo. Ele respondeu que enxergava apenas aquela

casa ali na frente, mas muito perto do seu nariz e não enxergava - como dizíamos lá

na roça - um palmo atrás da serra. Não conseguia captar, não conseguia imaginar as

coisas boas, não era capaz de ver a imensidão de Minas Gerais. Fazemos divisa com

Goiás de um lado, com o Rio de Janeiro do outro, e a imensidão deste Estado vai até

lá com São Paulo. Este Estado, que faz divisa com a Bahia, mas que não é capaz de

ver, analisar o sentimento do povo do Triângulo, do povo da região Central, do Norte

de Minas e do Sul - de onde venho -, não é capaz de analisar como vivem essas

pessoas. Isso me faz lembrar de uma música que diz: “Veja como a vida passa. A

solidão aumenta, e você só pensa em criticar. Fala mal daqui, fala mal dali, vive a

resmungar e a lamentar. Só se realiza quando abre a boca para reclamar”. É uma

música brasileira que muitas pessoas cantam.

Digo, ao iniciar minha exposição sobre planejamento e inovação, que Minas Gerais

possui a gestão pública mais bem-avaliada do País. Só não enxerga quem não quer.
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O choque  de gestão,  implementado em  Minas  Gerais  desde  2003,  vem  sendo

reconhecidamente  um  modelo  administrativo  de  extrema  eficiência  para  garantir

avanços sociais  e desenvolvimento econômico ao Estado.  Prova disso é que,  em

pesquisa realizada pela consultoria Marcoplan, Minas Gerais despontou no primeiro

lugar nacional no quesito “profissionalização da gestão pública”.  De acordo com o

levantamento, o Estado foi citado por 71,4% dos entrevistados. Em segundo lugar,

está São Paulo, com 61% e, em terceiro lugar, o Paraná, com 34%.

Muitas pessoas do Brasil recebem as informações, acompanham, e, como disse, os

que só pensam em reclamar, lamentar e mesmo resmungar não enxergam. Eles não

enxergarão  porque  o  sábio  já  disse:  “porque  você  enxerga  só  isso,  você  nunca

achará felicidade”.

Seguindo nosso raciocínio, o destaque de Minas na pesquisa é resultado de um

trabalho  de  planejamento  e  inovação,  desenvolvido  pelo  nosso  Senador  e  ex-

Governador  Aécio  Neves  e  pelo  Governador  Anastasia,  que  proporcionou  a

modernização da gestão pública no Estado. “De 2003 para cá, Minas Gerais fez um

planejamento que vem sendo cumprido e hoje mostra os resultados. Nós, mineiros,

ficamos  orgulhosos,  vaidosos  desse  trabalho  que  hoje  o  Brasil  todo  reconhece”,

afirma  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  nosso  Bloco  Transparência  e

Resultado. O parlamentar lembra que, desde o início do governo Aécio, toda a política

de gestão do Estado foi articulada de forma a trazer resultados continuados. Foram

três etapas, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. A primeira foi o choque de gestão.

Depois, no segundo mandato de Aécio-Anastasia, veio o Estado para Resultados e,

agora, no governo Anastasia, temos a Gestão para a Cidadania. Os resultados desse

trabalho pioneiro em Minas já são vistos, reconhecidos e até mesmo copiados por

muitos  Estados  e  muitas  outras  Nações,  que  querem  levar  esse  modelo.  Se

perguntarem a alguns, irão apenas criticar, não reconhecerão, não querem conhecer

nossa Minas Gerais. Como disse, vá a uma ponta no Triângulo para ver a distância

de lá até a região Centro-Oeste do País; vá à divisa com a Bahia para saber o quanto

se demora para percorrer do centro até o sul. O Estado é a síntese do Brasil. É claro

que temos problemas estruturais, mas é preciso reconhecer o valor de um governo

transparente, correto, trabalhador, incansável e que já está sendo copiado. É valoroso
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para Minas Gerais receber os resultados dessa pesquisa.

Como parlamentar,  como atuante  nesta  Casa,  sinto-me agraciado,  porque  aqui

aprovamos, discutimos e levamos ao Governador os anseios dos mineiros, que são

contemplados. Prova disso é que Campo Belo receberá, na próxima sexta-feira, o

Rômulo  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social.  O Poder  Judiciário,  a Prefeitura,  os

Vereadores, a associação comercial e eu discutiremos a segurança em Campo Belo e

região.

Queria deixar registrado ainda, antes de terminar minha fala, caro Presidente – o

Deputado Rômulo Viegas até me fez um aparte – o desempenho do Senador Aécio

Neves  em  Belo  Horizonte.  O  Senador  é  o  político  que  mais  consegue  votos  na

Capital,  é  quem mais tem interferência, quem mais decide,  com sua opinião, seu

posicionamento,  para  onde Belo  Horizonte  deve caminhar.  Cinquenta  e  cinco  por

cento  confiam  a  Aécio  o  encaminhamento  para  o  voto,  a  apresentação  de  um

candidato, porque acreditam que ele é um político correto. Inspirado no trabalho de

seu avó e em sua vida política, ele dará a Minas e ao Brasil um novo rumo, uma nova

trajetória.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria que ficasse consignado que a última quinta-

feira foi o Dia do Taquígrafo, mas nesse dia não foi aberta a reunião. Assim, gostaria

que  ficasse  consignado  o  nosso  reconhecimento  aos  valorosos  servidores  da

Taquigrafia desta Casa. É um trabalho que nos propicia eternizar as nossas falas e

encaminhar os resultados para obtermos aquilo que esperamos fora do Parlamento.

Eles são essenciais, vitais ao nosso trabalho. Aos Taquígrafos nossos parabéns pelo

seu dia, na quinta-feira. Desejamos-lhes cada vez mais saúde, disposição, pois é um

trabalho fundamental para o bem do Parlamento. Parabéns a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, V. Exa. ontem

alcançou uma grande vitória  para sua terra. V.  Exa.  vem lutando há tanto tempo,

especialmente para que tivéssemos em Pará de Minas e região o fortalecimento da

polícia  investigativa.  Ontem,  com  a  sua  presença,  o  governo  enviou  mais  dois

Delegados para Pará de Minas, o que deve ter-lhe dado uma grande satisfação. Tudo
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para  que  tenhamos  investigações,  especialmente  de  algo  que  tem  trazido  uma

insegurança muito grande não apenas no Estado de Minas Gerais, mas notadamente

no Estado de Goiás. Na semana passada,  o governo de Goiás decidiu criar  uma

delegacia especializada contra o furto de gado e de divisas. Ouvimos ontem, com a

presença  do  meu  querido  companheiro  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que

representa a Comissão de Segurança Pública nesse tema, que na região de Furnas

há muito roubo de gado, que está sendo levado para Franca, Pedregulho, cidades de

São  Paulo,  além  do  roubo  de  implementos  agrícolas.  Nós,  das  Comissões  de

Segurança e de Agricultura, estivemos ontem com os Secretários de Agricultura e de

Defesa Social tratando justamente dessa matéria. Fomos atendidos, com a presença

dos próprios Secretários, nas 18 Regiões Integradas de Segurança Pública - Risps -

do Estado. A ideia é fortalecer,  com recursos materiais e humanos, as Risps para

combater esse crime.

Tramita na Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo, um projeto de lei de minha

autoria que deve merecer a contribuição dos parlamentares, especialmente dos que

têm tanta experiência no meio rural,  para que seja obrigatória a identificação dos

implementos agrícolas, dos veículos rurais, tratores e outros, a fim de que a polícia

tenha condições  de  fazer  essa fiscalização também  nas  estradas.  O projeto  está

tramitando. Esperamos contribuição nesse projeto para ampliarmos a segurança dos

nossos  produtores  rurais  na  garantia  de  seus  bens,  especialmente  agora  que

estamos  nos  aproximando  da  colheita  do  café.  Temos  de  estar  atentos,

especialmente vocês que estão no campo e que dominam bem essa matéria, para

alertarmos  e  cobrarmos  permanentemente  uma  atenção  das  nossas  autoridades

policiais  a  fim  de  garantir  a  segurança  dos  que  produzem  no  campo  e  são  tão

importantes para a cidade. Esse é o primeiro tema que me traz à tribuna da Casa.

O outro tema é a satifação que nós, do PSDB, e eu, como Presidente do partido em

Belo Horizonte, tivemos com a pesquisa recente do Instituto Voz Populli, que coloca o

Senador Aécio Neves como o político mais influente de Belo Horizonte. É interessante

que os números são próximos de 60% e mais 20% para o Governador Anastasia.

Então, é uma satisfação para o PSDB.

Quero compartilhar essa alegria com todos os partidos que historicamente apoiam o
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PSDB, contribuindo com as gestões desse partido no Estado de Minas Gerais, como

fizeram com o líder Aécio Neves quando Governador do Estado, e, agora, com o Prof.

Anastasia,  em  seu  governo.  Isso  mostra,  líder  Romão,  que estamos  no  caminho

certo.  Temos  de  cobrar  um  pouco  do  Deputado  Rômulo  Viegas  e  de  outros

Deputados  os  números  de  outros  lugares  sobre  a  aprovação  ao  Senador  Aécio

Neves,  números  que  em  Belo  Horizonte  são tão  fantásticos,  o  que  demonstra  a

gratidão – algo fundamental nas relações humanas - desse povo ao Senador. É certo

que, quando o Senador  Aécio Neves assumiu o governo do Estado, seu olhar  se

voltou para as regiões mais carentes, e um dos primeiros projetos estruturadores foi o

Proacesso, que alcançou 230 cidades de Minas Gerais a que não tínhamos acesso

por  asfalto.  São números históricos. Mas o Governador não deixou de pensar  na

Capital e fez essa obra monumental que é a Linha Verde, ligando o Aeroporto de

Confins ao Centro da cidade. Com isso, ele uniu e de alguma forma transformou uma

região que julgo um dos maiores desafios da cidade.

Nas duas vezes em que fui candidato à Prefeitura, ainda que derrotado, sempre

considerei que, dos desafios para a minha cidade, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o

maior era o Vetor Norte, tão querido, com os bairros que compõem Venda Nova, uma

região histórica de Belo Horizonte. Todos os que militamos em Belo Horizonte víamos

o empobrecimento da região de Venda Nova, uma região com histórias maravilhosas,

até  que  vimos  a  construção  da  Linha  Verde  e,  especialmente,  da  Cidade

Administrativa. Vendo algumas fotos da Cidade Administrativa, percebi que ela mudou

a história da Zona Norte de Belo Horizonte e criou nova expectativa não apenas para

Venda Nova, mas também para Ribeirão das Neves, região que recebe pessoas de

todo o Estado e que agora tem muito mais possibilidade de geração de emprego e de

melhora de vida para as pessoas. A Cidade Administrativa também está na divisa com

Vespasiano,  onde  está  o  Morro  Alto,  composto  especialmente,  Deputado  Rômulo

Viegas, por  belo-horizontinos que foram vítimas nas enchentes da década de 80,

perderam suas casas no vale do Arrudas e nos fundos de vale em Belo Horizonte e

foram transferidos para lá. Para eles, também foi criada grande expectativa de uma

nova  vida,  com  a  geração  de  empregos.  Assim,  Belo  Horizonte  não  esquece  o

Senador Aécio Neves, que não realizou só isso. Comemoramos agora a maravilha
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que ficou o Estádio Independência - que ainda não tive a oportunidade de visitar, mas

que já vi pela televisão - e que está ficando o Mineirão.

Só um homem de visão como o Senador Aécio Neves poderia pensar o que pensou

para Minas Gerais e para a cidade de Belo Horizonte. Por isso esses números tão

alvissareiros,  que  demonstram  a  gratidão  da  população  de  Belo  Horizonte  pelo

Senador  Aécio  Neves,  que nos  governou.  Agora,  estou cobrando os números  de

Minas Gerais, Deputado Rômulo Viegas e líder Romão. Queremos saber o que diz

Minas Gerais, Líder Bonifácio Mourão e Deputados Glaycon Franco, Doutor Wilson

Batista, Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira, todos sempre tão presentes.

Haverá lá o nosso Hospital Metropolitano do Barreiro, sonho do Deputado Célio

Moreira e do nosso querido Senador Aécio Neves. Mas precisamos saber também da

gratidão de toda a Minas Gerais, apresentada naquela pesquisa quando o Senador

deixou o governo com 94% de aprovação. E junta-se a essa aprovação a gratidão e o

reconhecimento de Belo Horizonte pelo trabalho, pelo amor, por tudo que o Senador

Aécio Neves fez pela cidade de Belo Horizonte.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas, meu irmão.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, meu irmão, Deputado

João Leite. Aliás, ontem pela manhã, participamos de um culto muito interessante na

nossa Igreja Batista Central, com o Pastor Paulo Mazoni levando-nos uma mensagem

de fé e esperança no nosso Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo.

Quero, Deputado João Leite, parabenizá-lo pelo pronunciamento e lembrar que V.

Exa., um parlamentar de vários mandatos, com um experiência muito rica na tratativa

das questões sociais, foi o Secretário de Desenvolvimento Social do primeiro governo

de Aécio Neves. V. Exa. comandou, na época, a Secretaria maior da equipe do então

Governador Aécio Neves, tendo sob seu comando a Subsecretaria de Esportes, a

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  a  Subsecretaria  de  Trabalho  e  Assistência

Social,  que  era  uma  só,  e  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas.  Naquele

momento, V. Exa. participou, portanto, da implementação do programa de governo

choque de gestão. Houve momentos difíceis de uma renovação das políticas sociais

no Estado. V. Exa. esteve à frente da Política de Assistência Social, naquele momento

importante  em  que  se  dava  destaque  à  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social,  ao
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Conselho Nacional de Assistência Social, à implementação e instalação do Centro de

Referência  de  Assistência  Social  -  Cras.  O  seu  trabalho  naquela  Secretaria

praticamente modificou, Deputado João Leite, a questão da política social em Minas

Gerais. Portanto, fica aqui, de público, o reconhecimento não só ao Governador Aécio

Neves, hoje nosso Senador, e ao Governador Anastasia, mas sobretudo ao trabalho

de V. Exa. como primeiro Secretário de Desenvolvimento Social do governo Aécio

Neves que melhorou, em muito, o IDH de várias cidades. Em Belo Horizonte, tive

oportunidade de acompanhar o trabalho de V. Exa. nas Casas Lares, nas Apaes, e V.

Exa. sempre recebendo, com muito carinho, a demanda da política de assistência

social. Parabéns pelo pronunciamento. Temos orgulho de ver o governo Anastasia e o

Senador Aécio Neves marcarem a história deste Estado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Imediatamente

concedo aparte ao líder Romel, tantos anos representando Minas Gerais, com muita

dedicação, na Câmara dos Deputados, companheiro do Senador Aécio Neves. Quero

ouvi-lo, com toda a atenção, líder Romel.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Caro Líder, Deputado João Leite, nobre

colega, nada do que disse V. Exa. sobre o nosso Senador Aécio Neves é novidade

para mim. Convivi com ele na Câmara dos Deputados. Foi, sem sombra de dúvidas,

um dos melhores Presidentes que passaram por aquela Casa. Isso quem fala não é

um mineiro, não é um amigo que sou do Senador Aécio Neves, mas a maioria ou

quase a unanimidade de todos os 513 Deputados que com ele lá conviveram durante

o seu mandato como Presidente da Câmara dos Deputados. Aécio fez valer a força

do Parlamento; trouxe para o Parlamento o respeito de todos, o respeito da imprensa,

o respeito da sociedade brasileira; e presidiu aquela Casa como ninguém.

Quando  se  refere  a  Minas  Gerais,  para  nós  que  vivemos  no  nosso  querido

Triângulo, costumo dizer que todos nós, aqui, temos a nossa paróquia, e a minha

paróquia é o Triângulo.

Havia  lá  aquele  movimento  emancipacionista,  em  que  todos  queriam,  ou  pelo

menos a maioria bem grande, a separação do Triângulo de Minas Gerais. Coube ao

Aécio Neves, como Governador, fazer com que os triangulinos se sentissem como

mineiros  de  verdade  e  afastar  de  vez  aquele  movimento  emancipacionista,  que
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realmente foi abolido do Triângulo. Posso dizer a V. Exa., caro líder João Leite, que o

Triângulo  tem  também  o  mesmo carinho,  apreço  e  respeito  pelo  Senador  Aécio

Neves, respeito esse com que a Capital mineira, onde aportam cidadãos de todo o

Estado, o aprova, como a maior liderança política da Capital. Muito obrigado, caro

Deputado.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, líder Romel.

Por favor, quero ouvir o líder do nosso Sul de Minas, das nossas Minas Gerais,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,

Deputado Inácio Franco, pela deferência.

Líder é V. Exa. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento, e, ratificando as palavras do

Deputado Romel,  busco o início do seu depoimento,  quando V.  Exa.  manifesta a

belíssima e oportuna audiência realizada ontem, junto à Secretaria de Defesa Social,

promovida  por  V.  Exa.,  presente  o  Deputado  nosso  Presidente  e  os  Deputados

Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino. Somente na visão do ilustre Deputado

João Leite é que nós, com certeza, poderíamos buscar esses entendimentos, numa

conversa proativa - os Deputados,  os empresários, dois  Secretários de Estado.  E

aproveitamos para discutir o projeto de sua autoria, que tramita nesta Casa, da mais

alta importância para todo o Estado de Minas Gerais, que já foi, aliás, aprovado por

unanimidade na Comissão de Segurança Pública, que V. Exa. preside.

Devo  destacar,  caríssimo  Deputado,  querido  João  Leite,  que  hoje  a  nossa

segurança  pública,  na  Comissão,  vai  muito  bem.  V.  Exa.  atento  em  todos  os

momentos, de uma visão extraordinária sobre todos os segmentos que procuram e

norteiam  os  anseios  motivadores  em todos  os  momentos  das  nossas  audiências

públicas,  nos  requerimentos,  principalmente  no  caso  do  roubo  de  gado  e  de

maquinários daqueles mais humildes, cuja discussão V. Exa. pôde conduzir tão bem

aqui.

Então, quero parabenizar V. Exa. pelo extraordinário encontro que ontem realizou

com  dois  Secretários,  Deputados,  com  certeza  tendo  êxito  à  frente  para  todos

aqueles que aguardam um posicionamento de nossa Comissão. Parabéns.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputado
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Inácio Franco, Presidente nesta reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

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

Quero  cumprimentar  também  o público  aqui  presente  e  saudar  os  mineiros  e  as

mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia, em diversas cidades do Estado

de Minas Gerais.

Sr.  Presidente, volto a esta tribuna para tratar mais uma vez de um assunto de

fundamental importância para o Norte do Estado de Minas Gerais, região onde sou

votado e que represento nesta Casa.  Quero tratar de um assunto de fundamental

importância e do fato de que ainda não estamos tendo as respostas às cobranças

que fizemos aqui, neste Plenário.

Por  isso  volto  aqui  hoje  para  tocar  novamente  nesse  assunto,  a  fim  de

sensibilizarmos, por meio desta tribuna, os órgãos dos governos estadual e federal

para que tomem as devidas providências quanto à seca que assola a nossa região.

Deputado Rogério Correia, os números nos deixam assustados, porque estamos

diante da maior seca dos últimos 20 anos. Há cinco meses, não chove em nossa

região.  Isso  em  cidades  como  Espinosa,  Monte  Azul,  Mato  Verde,  Porteirinha,

Gameleira, Montezuma e Manga, ou seja, aquela região mais ao extremo Norte, na

divisa com a Bahia, está extremamente castigada pela seca. Para se ter uma ideia,

em Espinosa, há 14 carros-pipa do Exército que pegam água a 120km e a levam para

as  comunidades  -  aliás,  busca-se  a  água  em  Porteirinha,  a  120km de Espinosa.

Todos os dias, por várias e várias vezes, esses caminhões se deslocam, a fim de

levar água potável para as comunidades rurais de Espinosa. Imaginem o custo disso.

E ocorre também em Monte Azul e em grande parte do Município de Mato Verde, de

Porteirinha e de toda aquela região.

Essa história se repete praticamente todos os anos. No entanto, este é um ano em

que  ocorre  um fenômeno de  seca diferenciada dos  outros  anos.  Por  meio  desta

tribuna, há aproximadamente 30 dias, tenho solicitado ao governo do Estado uma

atenção especial. O governo federal anunciou uma série de medidas, e a primeira já

foi  no  início  deste  ano.  Por  meio  de  um  convênio  com  a  Secretaria  de  Estado
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Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri  e

Norte de Minas, na qual temos o Deputado Gil Pereira à frente, houve a liberação de

aproximadamente R$150.000.000,00 para a construção de cisternas, 600 sistemas

de abastecimento de água e a construção de pequenas barragens. Sabemos que

essas  são  medidas  importantes,  mas  que  neste  momento  são  apenas  paliativas

porque  não chegam na velocidade de que as pessoas  precisam. Uma coisa é  o

governo liberar o recurso, e outra, a licitação, a contratação e a efetividade da obra,

que sabemos que sempre demora, e as pessoas não podem esperar.

Por isso, Deputado, cobrei aqui uma medida que pode não resolver o problema,

mas pode diminuir os prejuízos dos produtores daquela região, a qual é de extrema

importância e precisa ser feita agora. Não adianta tomarmos essa medida que solicito

nos meses de julho e setembro, porque não terá eficácia alguma. Na verdade, ela

precisa ser tomada agora pelo governo, pois o gado ainda está no ponto de venda.

Estamos solicitando à equipe econômica do governo de Minas que faça a isenção

total do ICMS da venda do gado dos Municípios atingidos pela seca, com estado de

emergência e calamidade pública já reconhecido pela Defesa Civil.  É preciso que,

nesses Municípios, a venda do gado seja isentada do ICMS para que os produtores

possam desfazer os seus rebanhos e não tenham prejuízo. Além disso, assim que a

normalidade  voltar,  ou  seja,  voltar  a  chover  na  região,  que  ele  possa  comprar

novamente e recompor o seu rebanho. Essa medida tem de ser tomada agora. Se o

governo, às vezes, cochila e não escuta esta tribuna, o que acontece? Vai tomar essa

medida  nos  meses  de agosto  e  setembro,  quando  o  gado já  estará  magro,  e  o

prejuízo, incalculável. Ninguém vai querer comprar gado magro. O gado ainda tem

carne e está no ponto de ser vendido, por isso o governo precisa tomar essa medida

agora, como aconteceu em 2007. Mas naquela época o governo demorou e só retirou

o  ICMS  em  2008.  Então  já  não  teve  efeito.  Tudo  acontece  atrasado,  por  isso

insistiremos  nisso  daqui  desta  tribuna.  Hoje  solicitei  uma  audiência,  e  seremos

recebidos, às 17 horas, pelo Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura.

Convido  os  Deputados  votados  no  Norte  de  Minas  a  acompanhar-me  nessa

audiência  para  sensibilizarmos  o  Secretário,  a  equipe  econômica  do  governo  do

Estado e o Governador Anastasia, a fim de que tome essa medida imediatamente,
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porque se trata de uma medida inteligente. Se o governo não fizer isso agora, o gado

vai perder peso e não vai ter como ser vendido em agosto e setembro.

Aliás, mais do que isso, os dados da Emater, Deputado Rogério Correia, confirmam

que, se essa medida não for tomada, perderemos mais de um milhão de cabeças de

gado no Norte de Minas, porque morrerão de fome e sede. Aí,  o  prejuízo para o

governo será muito maior, porque ele deixará de arrecadar por não assistir à região,

que  terá  um  prejuízo  incalculável.  Quando  uma  região  tem  um  prejuízo  desse

tamanho, todos saem perdendo, até o governo, com a arrecadação de impostos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, gostaria de

parabenizá-lo pela sua luta no Norte de Minas. Também conheço muito bem a região

porque  já  trabalhei  com V.  Exa.  quando  era  Vereador  em  Manga  e  eu  em  Belo

Horizonte. Portanto, conheço a sua luta desde aqueles tempos, ainda na juventude

do PT em Manga, e pude ver a garra com que V. Exa. defende o Norte mineiro. Por

isso, nas últimas eleições foi o Deputado mais votado no Norte e o mais votado da

Bancada do PT, com uma votação espetacular, pelo trabalho que realiza e a garra

com que defende o Norte mineiro. O Deputado conhece como ninguém os rincões do

Norte, o nosso sertão e o nosso sertanejo.

Essa ideia, Deputado Paulo Guedes, que V. Exa. expôs aqui é simples, mas pode

ajudar, e muito, neste momento de seca. Sei que a seca, há cinco meses sem uma

gota d'água nessa região, é dura. Portanto, precisamos de ações governamentais. V.

Exa. lembrou que o governo federal já fez anúncios relacionados a essa estiagem e

até tomou medidas preventivas.  Aliás, vem tomando medidas -  estive à frente do

Ministério do Movimento Agrário - não apenas para o Norte de Minas, como também

para o Nordeste, o que tem melhorado a situação dos pequenos produtores. Mas,

infelizmente, não vemos medidas do governo do Estado em relação a isso.

Além de reforçar essa ideia do ICMS de V. Exa., também gostaria de fazer uma

sugestão.  Convide  o  Governador  a  ir  até  lá.  Ele  já  esteve  lá,  Deputado  Paulo

Guedes? Durante esses cinco meses em que não cai uma gota d'água, o Governador

esteve visitando algumas dessas cidades atingidas? Foi verificar a realidade da seca?

Não vi anunciarem que o Governador tivesse ido lá para isso. Então, solicito a V. Exa.

que aproveite e convide o Governador a ir lá. Pode ser que ele se sensibilize. Não vi
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o Governador falar sobre isso nem ir ao Norte de Minas para verificar essa questão.

Então, convide o Governador a ir lá com V. Exa. e mostre a ele os efeitos da seca.

Quem sabe conhecendo ele passe a ver com outros olhos essa necessidade?

Verifique também se algum Senador acompanha V.  Exa.,  o Senador que foi tão

votado lá. Que ele se desloque do Rio de Janeiro, de Brasília e vá ao Norte de Minas

nesse período de seca, para também sensibilizar o Congresso Nacional, o Senado. V.

Exa. poderia aproveitar  esta oportunidade para sensibilizar o governo. Talvez isso

seja a solução, porque até agora não houve nada. O que vemos é que o governo do

Estado até agora não fez absolutamente nada, é como se não tivesse nada a ver com

o problema de estiagem no Norte de Minas. Agora mesmo vão dizer que o problema

da seca é porque não há uma lei federal que faça chover, que a Dilma não editou

medida provisória para chover. Aí vão dizer que a culpa é da Dilma. O governo do

Estado é assim: se há problema no Estado, finge que não é com ele. Assim, faz TAGs

para não respeitar a Constituição, para tirar dinheiro da saúde e da educação. Além

da sugestão de V. Exa., a minha sugestão é que faça um convite ao Governador para

ver se ele vai com V. Exa. ao Norte de Minas. Quem sabe vendo a situação ele se

sensibilize? Talvez essa seja a única solução. Então, deixo essa sugestão, para V.

Exa. convidá-lo.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. O convite

está feito ao Governador.  Espero ser recebido hoje porque o Deputado Dinis está

como Governador interino e tenho certeza de que nos receberá. De qualquer forma,

daqui da tribuna ou se tiver a oportunidade de ser recebido, levarei esse convite a ele

para que repasse ao Governador, quando este chegar do exterior.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, hoje é aniversário

do Presidente desta Casa. Temos aqui o Deputado José Henrique e agora o nosso

amigo que preside os trabalhos,  mas percebo que hoje poderemos cumprimentar,

pois é o aniversário do Deputado Dinis. Às 17 horas, os Deputados irão ao gabinete

do Governador parabenizá-lo, e tenho certeza de que será uma grande oportunidade

para apresentarmos essa proposta.

Quero dizer, Deputado Paulo, que na Comissão de Agricultura estamos realmente

muito preocupados com a estiagem do Norte. Aliás, o Secretário Elmiro me dizia que
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precisava tomar algumas medidas, pois estava realmente muito preocupado. Percebo

que essa proposta da bancada do Norte para que haja medidas paliativas para ajudar

o  homem do campo,  os  produtores,  para  que não deixem o  gado morrer,  pois  a

estiagem tem prejudicado, é de toda a Assembleia.

Deputado Paulo, espero que a maioria esmagadora dos Deputados venha a aderir

a essa proposta de tirar o ICMS. Tenho certeza de que essa medida é temporária,

mas  ajudará  e  colaborará  para  que  as  pessoas  ligadas  à  agricultura  familiar,  os

produtores  não  venham  a  perder  mais  do  que  já  têm  perdido.  A estiagem  tem

causado  muito  sofrimento.  Falta  água,  e  a  seca,  de  tempo  em  tempo,  tem

prejudicado. É preciso termos políticas para enfrentar essa dificuldade.

Percebemos que o homem do campo já enfrenta roubo de gado. O Deputado João

Leite falou há pouco, em um trabalho da nossa Comissão, sobre o roubo; estamos

muito preocupados também com isso. Eles levam maquinaria, passam nas estradas e

não são fiscalizados. É preciso fiscalizar, é preciso cuidar. O homem do campo, que

produz a  riqueza  e  a  comida para  todo o País,  sofre  bastante,  tem uma grande

dificuldade.

Então, tenho certeza de que uma medida propositiva como essa, que parte de um

Deputado como Paulo Guedes,  que é sensível,  trabalhador  e contribui  com boas

ideias, terá apoio por parte do Secretário Elmiro, que também é produtor e conhece a

realidade da agricultura em Minas, até mesmo a dos produtores de café. Com essa

proposta, V. Exa. irá colaborar.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputada Liza Prado, que já conhece

muito bem o Norte de Minas. Só neste ano a Deputada Liza esteve comigo por quatro

vezes no Norte de Minas. Só em Manga e em Janaúba ela esteve por duas vezes e

tem conhecido de perto a realidade, tem-nos ajudado a resolver muitos problemas,

como, por  exemplo,  a questão das balsas de travessia do Rio São Francisco em

Manga.

Mas, Deputado João Leite, apelo a toda a Casa para nos unirmos nesse assunto.

Não se trata de assunto para fazermos disputa política. A seca está acontecendo e

prejudica a todos. Devemos cobrar, sim, do governo do Estado e do governo federal,

de  todos  os  órgãos,  para  cada um arcar  com a  sua responsabilidade.  E  quando
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venho cobrar do governo do Estado a isenção do ICMS, é porque é uma medida que,

se for tomada agora, neste momento em que o gado está gordo e pode ser vendido

até mesmo para outros Estados e para frigoríficos, o produtor não terá prejuízo. Ele

se capitalizará e se preparará para,  quando a normalidade voltar,  ter  capital  para

repor seu rebanho e seguir sua vida sem maiores danos. Se isso não acontecer, aí,

sim,  o  Estado  será  prejudicado.  Não há  capim nem  água,  e  esse gado acabará

morrendo de fome. Perderá o seu valor de mercado, e, com isso, perderão a região, o

produtor, o agricultor familiar e o Estado como um todo. A região, que já é carente de

recursos, de investimentos, sairá mais uma vez prejudicada.

Por isso peço, Sr. Presidente, a sua atenção e a sua ajuda porque esse assunto, de

fato, deve unir a Casa. Nós, como Deputado votado e majoritário no Norte de Minas,

temos essa atribuição, de fazer essa frente de cobranças para sensibilizar esta Casa

e, mais do que isso, sensibilizar a equipe econômica do governo. Não pode passar

deste mês. Essa medida deve ser tomada agora, porque, se for anunciada em julho,

agosto ou setembro, talvez não tenha efeito, porque o gado já terá perdido peso, e os

produtores  ficarão  no  prejuízo,  assim  como  o  Norte  de  Minas  também  ficará

prejudicado. 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

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Quero  solicitar  a  V.  Exa.,  não  tendo  número

regimental, que encerre a reunião. Havíamos comunicado às Bancadas do PT e do

PMDB que estamos em um processo de obstrução até que tenhamos instrução sobre
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o chamado Termo de Ajustamento de Gestão assinado entre o governo do Estado e o

Tribunal de Contas e que, no nosso entender, é inconstitucional e tem prejudicado a

educação e a saúde. Solicito a V. Exa. 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 9, às

9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  e  para  a  ordinária  de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às  10h15min,  comparecem  no  Plenário  da  Câmara  Municipal  de  Divinópolis  a

Deputada Luzia Ferreira e o Deputado Fabiano Tolentino (substituindo o Deputado

Carlos  Mosconi,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Luzia  Ferreira,

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

estratégias para a interiorização do Sistema Nacional de Cultura em Minas Gerais,

em parceria com a representação regional Minas Gerais do Ministério da Cultura, com

a Secretaria de Estado da Cultura e com 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  os Srs. Marcelo Montenegro, Secretário

Adjunto de Cultura, representando o Prefeito Municipal  de Divinópolis,  Vladimir de

Faria  Azevedo,  e  também o Secretário  Municipal  de  Cultura,  Bernardo Rodrigues

Espindola;  Vereador  Anderson  Saleme,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis; Cesária Alice Macedo, Chefe da Representação Regional do Ministério

da Cultura; Lincoln Leonardo Gomes Maia, Coordenador Regional do escritório de
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Divinópolis da Associação Mineira de Municípios, representando o Presidente, Ângelo

José  Roncalli  de  Freitas;  e  Vereadores  Beto  Machado,  Rodyson  do  Zé  Milton,

Geraldinho da Saúde e Antônio Paduano, da Câmara Municipal de Divinópolis, que

são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na condição de autora do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta,

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, 25 de abril de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Luzia Ferreira – Rômulo Veneroso.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 14h35min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Rogério Correia, Duarte Bechir  (substituindo o Deputado Neider Moreira,

por indicação da Liderança do BTR), Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Fred  Costa,  por  indicação da  Liderança do BTR)  e  Romel  Anízio  (substituindo  o

Deputado  Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette  de  Andrada,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registra-se  a  presença  do

Deputado  Ivair  Nogueira.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.354/2011 (relator: Deputado Lafayette de
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Andrada). Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei  nº 2.745/2011 (relator:  Deputado Lafayette de Andrada)  com as

Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, com a Emenda nº 3 na forma da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 3 e com as Emendas nºs 18 a 20, todas da Comissão de Constituição e

Justiça, e pela rejeição da Emenda nº 17, da Comissão de Constituição e Justiça, foi

apresentada a Emenda nº 1 ao parecer,  de autoria do Deputado Rogério Correia.

Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer. É rejeitada a

Emenda nº 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.311/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de

Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

situação em que se encontra a Superintendência Regional de Ensino do Município de

Janaúba;  Sargento Rodrigues em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública para debater a não implementação de direitos conquistados pelos servidores

do  Poder  Judiciário,  especialmente  os  garantidos  pela  Lei  Complementar  nº

105/2008; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater  as dificuldades enfrentadas pelas  administrações públicas municipais

para  a  liberação  de  recursos  federais  junto  à  Caixa  Econômica  Federal;  e  Ivair

Nogueira em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais pedido de informações sobre a revogação

da Lei Municipal nº 2.445/2012, de Machado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Lafayette  de  Andrada  –  Rogério  Correia  –  Fred

Costa.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/4/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

André Quintão e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Tadeu Martins Leite, por

indicação  da  Liderança  do  PMDB),  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 André Quintão, dispensa a

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

membros da Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 3.032/2012, em turno único, do qual designou como relator o Deputado André

Quintão.  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.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  2.941/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.495 e 2.607/2011. 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 o requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda em que solicita seja encaminhado voto de congratulações ao Sada Cruzeiro

Vôlei, na pessoa de seu Presidente Vittório Mediolli, pela brilhante conquista do título

de Campeão da Superliga Masculina de Vôlei, ocorrida em 21/4/2012. 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, 8 de maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Gustavo Perrella.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Às 11h5min,  comparecem na Sala das Comissões os  Deputados Tiago Ulisses,

João Vítor Xavier e Gustavo Corrêa, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,
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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 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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.712 e 2.749/2012. Passa-se

à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. É recebido pela Presidência, para posterior apreciação, o requerimento

do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada visita às instalações da

central termoelétrica recentemente inaugurada na Estação de Tratamento de Esgoto

Arrudas, localizada em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a

finalidade  de  conhecer  sua  estrutura  e  funcionamento.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Carlos Henrique - Duarte Bechir -

Duílio de Castro.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/4/2012

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado Pompílio Canavez. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Maria Tereza Lara, 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 discutir  a

possibilidade de as Guardas Municipais do Estado elaborarem registros de eventos

de defesa social – Reds –, ocorrências e infrações de pequeno porte, e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da
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reunião para ouvir a Sra. Letícia Maria Delgado, Comandante da Guarda Municipal de

Mariana,  e  os  Srs.  Daniel  França  Alves,  Superintendente  de  Integração  de

Informações da Secretaria de Estado de Defesa Social,  representando Rômulo de

Carvalho Ferraz, Secretário de Estado; Cel. PM Cláudio Antônio Mendes, Diretor de

Apoio Operacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representando Cel.

PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral; Architon Zadra Filho, Delegado de

Polícia, Assessor Técnico da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando

Cylton  Brandão  da  Mata,  Chefe  da  PCMG;  Ednilson  Alves  Ferreira,  Gerente  de

Projetos  Sociais  da  Guarda  Municipal  de  Sabará;  Francisco  Lourenço  Blanco,

Presidente da Associação da Guarda Municipal de Nova Lima; Stéfano Felipe Corradi

Santos,  Diretor  Operacional  da  Guarda  Municipal  de  Contagem;  Miguel  Welton

Martins  de  Lima,  Guarda  Municipal  de  Betim;  Denilson  Martins,  Presidente  do

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais;  e Pedro Ivo

Bueno, Presidente do Sindguardas/MG, 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.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 15 horas, comparece na Câmara Municipal de Patrocínio o Deputado Elismar

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

Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,

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

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a implementação

da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que altera a Lei Federal nº 9.394 (Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação), de 20/12/96, para dispor sobre a obrigatoriedade do

ensino de música na educação básica; e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

Sanarelli Jr. e Fausto Amaral da Fonseca, respectivamente, Presidente da Câmara

Municipal e Vice-Prefeito Municipal de Patrocínio; João Marques dos Santos, Diretor

da Superintendência Regional  de Ensino de Patrocínio,  representando a Sra. Ana

Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação;  Eurípedes  de  Assis  Peres,

Secretário  de  Educação  de  Patrocínio;  a  Sra.  Marcilene  Jacinto  Queiroz,  Vice-

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Patrocínio  e  Presidente  da  Comissão  de

Educação e Cultura dessa Casa; os Srs. Jaques da Silva, Diretor do Conservatório

Municipal de Música; Gilberto José de Melo, Coordenador da subsede de Patrocínio

do Sind-UTE; Cláudio Alcântara e Cássio Remis, Vereadores da Câmara Municipal de

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

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

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

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

taquigráficas. 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, 3 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2012

Às 8h15min, comparece na Galeria Municipal de Artes e Cine Teatro de Araguari o

Deputado  Elismar  Prado,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

implementação da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que altera a Lei Federal nº

9.394 (Lei  de Diretrizes  e Bases da Educação),  de 20/12/96,  para dispor  sobre a
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obrigatoriedade  do  ensino  de  música  na  educação  básica;  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cristiane  Nery  Pereira,  Secretária  de  Educação  de

Araguari,  representando  o  Sr.  Marcos  Coelho  de  Carvalho,  Prefeito  Municipal  de

Araguari; Eunice Mendes, Vereadora da Câmara Municipal de Araguari; o Sr. Wagner

Lemos de Rezende, Diretor da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia,

representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação; a Sra.

Gláucia Osório Ribeiro Machado, Diretora do Conservatório Estadual  de Música e

Centro Interescolar de Artes Raul Belém; Maria Ângela de Sousa, Coordenadora de

Comunicação do Sind-UTE; a Sra. Maria Teresa de Beaumont e o Sr. Antônio César

Rosa, professores do Conservatório Estadual de Música, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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, 3 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/5/2012

Às 9 horas, comparecem na Câmara Municipal de Taiobeiras os Deputados Durval

Ângelo e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

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

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação de

insegurança vivida pela população de Taiobeiras, devido a uma série de homicídios

que ocorreram nos últimos três anos e que não foram solucionados. A Presidência
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interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Denerval Germano

da  Cruz,  Prefeito  Municipal  de  Taiobeiras;Vereador  Danilo  Mendes  Rodrigues,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Taiobeiras;  Derval  Figueiredo  Neves  Júnior,

Oficial  de  Apoio  Judicial,  representando  Marcela  Oliveira  Decat  de  Moura,  Juíza

Titular  da  Comarca  de  Taiobeiras;  Bruno  Oliveira  Muller,  Promotor  de  Justiça  da

Comarca de Taiobeiras; José Messias Sales Alves, Delegado Regional de Polícia Civil

de Montes Claros, representando Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil do

Estado  de  Minas  Gerais;  Paulo  Eliedson  Veloso,  Comandante  da  2ª  Companhia

Independente  de  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Alessandro  da  Silva

Lopes, Delegado de Polícia Civil de Taiobeiras; Geraldo Caldeira Barbosa, Presidente

do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Taiobeiras;  Renan  Moreira  Bastos,

Presidente da Loja Maçônica Deus e Liberdade II, nº 132; Carlito Pereira da Costa,

Presidente  da  Associação  Comercial  de  Taiobeiras,  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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Luiz Carlos Miranda – Rômulo Viegas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 4/5/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac e

Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião se destina a discutir as formas de atenção ao usuário de “crack”: Caps AD,

Consultórios  de  Rua,  Redução de Danos,  Comunidades  Terapêuticas,  Grupos  de

Mútua  Ajuda  e  Internação  Compulsória.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marta Elizabeth de Souza, Presidente do
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Conselho  Regional  de  Psicologia;  Carolina  Couto,  Coordenadora  da  Comunidade

Terapêutica Terra da Sobriedade e Diretora do Grupo Gesto; Raquel Martins Pinheiro,

Diretora do Centro Mineiro de Toxicomania da Fhemig; e Rosemeire Aparecida da

Silva, Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde e Militante

do Fórum Mineiro de Saúde Mental;  e os Srs. Jairo, Grupo Narcóticos Anônimos;

Gustavo Luiz Castro Nunes, Médico Psiquiatra representando o Sr.  Henrique Lima

Couto, Médico; Anderson Matos, Diretor do Núcleo de Estudos sobre Álcool e Drogas

do  Instituto  Ajudar;  Oscar  Antônio  de  Almeida  Cirino,  Psicanalista  e  Coordenador

Clínico  do  Centro  Mineiro  de  Toxicomania;  Pastor  Wellington  Antonio  Vieira,

Presidente  da  Federação das  Comunidades Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil  –

Feteb;  Amaury  Costa  Inácio  da  Silva,  Superintendente  do  Centro  de  Referência

Estadual em Álcool e Drogas – Cread; Ronaldo Guilherme Vitelli  Viana, Delegado

Regional da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - Febract - em Minas

Gerais,  que são convidados a tomar  assento à mesa.  Registra-se a presença do

Deputado Célio  Moreira.  O Presidente,  autor  do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado Vanderlei

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Liza Prado – Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 181/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.
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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  181/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto

Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –, com sede no Município de Santa Rita do

Sapucaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a

promoção  de  valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,  direitos  humanos  e

democracia.

Comprometida com a promoção integral da criança, do adolescente, do adulto, do

idoso  e  das  pessoas  com  deficiência,  a  instituição  defende  seus  direitos

fundamentais;  cria  oportunidades  para  o  desenvolvimento  físico,  mental,  moral  e

social de seus atendidos; realiza cursos para capacitação profissional; presta serviço

social;  fomenta  estudos  e  pequisas  para  o  desenvolvimento  de  tecnologias

alternativas; produz e divulga informações técnicas e científicas relacionadas com a

melhoria de vida da comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Insel, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 181/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.773/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro

Mato Dentro – AMA Mato Dentro –, com sede no Município de Soledade de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.773/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Amigos do Bairro Mato Dentro – AMA Mato Dentro –, com sede no

Município  de  Soledade  de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  de  caráter  social  e  ambientalista,  que  tem  como escopo  organizar  os

moradores  daquela  comunidade  em  defesa  de  seu  desenvolvimento  social,

econômico e cultural.

Com esse propósito, a instituição incentiva a agroecologia, visando à melhoria da

qualidade de vida e do bem-estar da população local;  constitui-se em elo entre a

comunidade rural e a urbana, promovendo intercâmbio cultural e tecnológico; realiza

cursos  de  aprendizagem  e  aperfeiçoamento  para  a  preservação  de  técnicas

artesanais e de outros conhecimentos de interesse de seus beneficiários; promove

eventos sociais e recreativos; luta pela proteção da saúde da família, da maternidade,

da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; defende a recuperação e a

preservação  do  meio  ambiente  e  dos  recursos  naturais,  conservando  a

biodiversidade; estimula o pleno exercício da cidadania; fomenta o desenvolvimento

sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  AMA  Mato  Dentro,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.773/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.868/2012

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  e  distribuído  às  Comissões  de
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Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, o Projeto de Lei nº 2.868/2012 “institui

a medalha Diga Não à Violência Doméstica”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela pela juridicidade, pela constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.868/2012 objetiva instituir medalha destinada a homenagear

pessoas e  instituições que se  destacarem na luta  contra a violência doméstica e

familiar contra a mulher.

A partir  de dados fornecidos pelo Ministério da Justiça, pesquisa elaborada pelo

Instituto Sangari (www.sangari.org.br) apresentou dados alarmantes sobre a violência

contra mulheres. O “Mapa da violência 2012: os novos padrões da violência homicida

no Brasil”, com recorte em homicídios e gênero, revelou que nos últimos 30 anos

considerados  pela  pesquisa  (1980-2010),  91.886  mulheres  foram  vitimadas  por

homicídio no Brasil,  o  que corresponde a uma taxa de 4,4  por  grupo de 100 mil

mulheres.

Os  dados  da  pesquisa,  desagregados  por  unidades  federadas,  mostram  que  o

Estado do Espírito Santo teve a taxa mais alta de homicídios por grupo de 100 mil

mulheres (9,4) em 30 anos, o Piauí a taxa mais baixa (2,6) e Minas Gerais aparece

com 3,9 homicídios por grupo de 100 mil mulheres.

Ainda que a população vitimada por homicídio no Brasil  seja eminentemente de

jovens adultos do sexo masculino, mais de 4 mil mulheres morrem anualmente no

País vítimas de homicídio, tendo os assassinatos, em sua grande maioria, os próprios

cônjuges ou companheiros por autores. As taxas de assassinatos femininos no Brasil

são mais altas do que as da maioria dos países europeus (0,5 casos por grupo de

100 mil mulheres) embora menores que as taxas da África do Sul (25 por grupo de

100 mil mulheres) e Colômbia (7,8 por grupo de 100 mil mulheres).

A Organização das Nações Unidas – ONU –, preocupada com a violência contra

mulheres em todo o mundo e em especial no Brasil, vem desenvolvendo ações como
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a campanha que marcou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a

Mulher  no ano passado.  Naquela ocasião,  o Secretário-Geral  da ONU conclamou

governos,  sociedade  civil,  organizações  de  mulheres,  setores  privados,  meios  de

comunicação  e  todo  o  sistema  da  ONU  a  unirem  forças  pela  erradicação  do

fenômeno  global  da  violência  contra  mulheres  e  meninas.  Além  disso,  o  ONU

Mulheres, programa financiado pelo Fundo para Igualdade de Gênero da ONU, que

terá duração até 2013, conta com várias iniciativas promovidas no Brasil, no âmbito

do Plano Nacional de Políticas para Mulheres.

A  Lei  Federal  nº  11.340  (Lei  Maria  da  Penha),  é  a  referência  brasileira  de

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e

punir os agressores. A partir de então, muitas outras ações vêm sendo desenvolvidas,

destacando-se a criação da Central de Atendimento à Mulher (180) e a implantação

dos Juizados Especiais da Violência Doméstica. Todavia, muito ainda há por se fazer,

o  que  requer  o  envolvimento  de  toda  a  sociedade  na  luta  contra  a  violência

doméstica.

Nesse sentido, a iniciativa do projeto de lei em análise vem oportunamente somar-

se às ações das diversas esferas públicas e privadas, ao reconhecer por meio da

homenagem proposta entidades e cidadãos que se engajarem na causa do combate

à violência doméstica e familiar.

Ao apreciar a matéria,  a Comissão de Constituição e Justiça entendeu por bem

promover  adequações no texto,  buscando sanar  algumas impropriedades  técnico-

jurídicas, oportunidade em que propôs, por meio do Substitutivo nº 1, que a medalha

seja concedida pelo Governador do Estado, conforme determina o art. 90, XVII, da

Constituição do Estado. O substitutivo propõe, ainda, que não se estabeleça um rol

taxativo de cidadãos e entidades que poderão ser agraciados com a medalha, sob

pena de tornar inviável a homenagem a pessoas que a lei deixasse de indicar.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.868/2012

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

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Durval  Ângelo,  Presidente  -  Paulo  Lamac,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Luiz Carlos
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Miranda - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.932/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a associação Ministério Móvel de Evangelismo Alcançando Vidas,

com sede no Município de Uberlândia.

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

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 2.932/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Ministério  Móvel  de  Evangelismo  Alcançando  Vidas,  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 parágrafo único do art.  11

veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 29 dispõe

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.932/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.980/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu, com sede no

Município de Três Pontas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 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 2.980/2012 pretende declarar de utilidade pública a Academia

Olímpica  Karatê-do  Wado-Ryu,  com  sede  no  Município  de  Três  Pontas,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que ministra aulas de caratê e outras

artes marciais.

A instituição tem como finalidade a divulgação da cultura e do esporte entre seus

alunos, proporcionando-lhes meios para o aperfeiçoamento físico, intelectual, moral e

social.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à Academia Olímpica

Karatê-do Wado-Ryu o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.980/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.014/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Profetas em Arte - Instituto Profarte -,

com sede no Município de Congonhas.

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 3.014/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Cultural Profetas em Arte - Instituto Profarte -, com sede no Município de Congonhas,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

desenvolver atividades de natureza artística, cultural e histórica.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  produz  espetáculos  teatrais,  de

danças,  música,  folclore  e  artesanato;  realiza  eventos  como  cursos,  seminários,

palestras e oficinas nas áreas de ciências humanas, letras, artes, folclore e outras

manifestações  culturais;  edita  material  pedagógico,  cultural,  artístico  e  histórico;

participa dos festejos carnavalescos; apoia peças e campanhas educativas voltadas

para  a  preservação  do  meio  ambiente;  fomenta  a  educação  patrimonial  para  a

conservação  do  patrimônio  histórico,  cultural  e  artístico;  e  incentiva  iniciativas

comunitárias, como feiras de arte e exposições.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  realizado  pelo  Instituto  Profarte,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.014/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.028/2012

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 Minha Esperança, com sede no

Município de Matozinhos.

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 3.028/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Minha Esperança, com sede no Município de Matozinhos, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência social à

comunidade em que está inserida.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna  para  todos  por  meio  de  programas  comunitários  habitacionais;  desenvolve

atividades  culturais,  esportivas,  recreativas  e  de  lazer;  promove  a  proteção  e  o

amparo a crianças e idosos carentes; oferece cursos em diversos segmentos para

preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho; realiza oficinas de artesanato;

proporciona assistência médica, dentária e psicológica; orienta sobre a preservação

do meio  ambiente;  protege a  saúde das famílias  em  situação de vulnerabilidade;

realiza  campanhas de prevenção de doenças  transmissíveis  e infectocontagiosas;

incentiva a habilitação, a reabilitação e a integração de pessoas com deficiência à

vida comunitária.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido  pela Associação Minha

Esperança, 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° 3.028/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.048/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

instituir a Semana Estadual do Idoso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  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  3.048/2012  institui  a  Semana  Estadual  do  Idoso,  a  ser

comemorada anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do

Idoso.  Determina,  em seu art.  2º,  a  inserção dessa data  no  calendário  oficial  do

Estado. No seu art. 3º, aponta como objetivos da comemoração proposta o estímulo a

atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade e a conscientização sobre a

importância do idoso como fonte de experiências e na construção de uma sociedade

com mais qualidade de vida. No art. 4º, a proposição prevê a realização de atividades

como palestras, cursos, atendimento médico e exames laboratoriais no decorrer da

semana instituída.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos Estados, sobre as
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de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

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

25  dessa  Constituição.  É  a  chamada  competência  residual,  que  lhe  reserva  as

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

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

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

componentes do sistema federativo.

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

da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  do

processo legislativo.

Até o ano de 2006, o Dia do Idoso era comemorado no Brasil em 27 de setembro.

Porém, com a criação do Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, essa

data foi transferida para 1º de outubro, data de publicação da lei, de acordo com a Lei

Federal nº 11.433, de 2006, que instituiu o Dia Nacional do Idoso.

Cabe ressaltar que não há, no Estado, um calendário oficial de datas e eventos,

portanto não há como inserir a semana criada em tal calendário, conforme dispõe o

art. 2º do projeto. De fato, cada Secretaria estabelece as datas relacionadas a seu

campo de atuação e, se for o caso, as atividades específicas que desenvolverá para

comemorá-las. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo,

que nada mais faz do que implementar o comando da norma que instituiu a data

comemorativa. Assim, torna-se dispensável comando legal com essa finalidade.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  que  tem  a  finalidade  de  promover  as  adequações

necessárias à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.048/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  do  Idoso,  a  ser  comemorada

anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput”, o poder público promoverá

atividades de orientação, conscientização e valorização do idoso.

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

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2012

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 Associação Riobranquense de Proteção aos Animais –

Asoripa –, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2012 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 3.087/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Riobranquense  de  Proteção  aos  Animais  –  Asoripa  –,  com  sede  no

Município de Visconde do Rio Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 19, § 1º, que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 43, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

declarada de utilidade pública municipal.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.087/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 58/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

elaboração e publicação de relatório sobre o Orçamento Criança e da Juventude e

sobre o Orçamento das Políticas sobre Drogas, pela administração pública estadual.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e à Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº  1,  que  apresentou,  vem  agora  a  proposição  a  esta  Comissão,  atendendo  a

requerimento do autor,  para receber parecer quanto ao mérito,  nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XIX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a instituir sistemática de divulgação de informações

sobre o orçamento estadual destinado à criança e à juventude e sobre o orçamento

das políticas sobre drogas, a fim de favorecer a transparência,  a fiscalização e o

controle da gestão fiscal nessas áreas.
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O  estímulo  à  transparência  na  gestão  da  coisa  pública  é  um  dos  objetivos

essenciais  da moderna administração do Estado.  Diferentes formas de divulgação

das ações governamentais e da aplicação dos recursos têm sido adotadas nos três

níveis de governo para possibilitar que a sociedade tenha mais informações sobre os

atos administrativos.

Para que o cidadão possa exercer  efetivamente  controle social  sobre as  ações

governamentais e influenciar no processo de tomada de decisões, é imprescindível a

transparência  dessas  ações.  Assim,  o  governo  deve  propiciar  ao  cidadão

instrumentos para que ele possa entender os mecanismos de gestão. O acesso do

cidadão  à  informação  simples  e  compreensível,  ponto  de  partida  para  maior

transparência  do  processo  administrativo,  contribuiria  consequentemente  para  a

eficiência da gestão pública, para o combate à corrupção e para o fortalecimento da

democracia.

A Constituição Federal de 1988 definiu a descentralização e a participação popular

como marcos no processo de elaboração das políticas públicas, especialmente nas

áreas de  políticas  sociais  e  urbanas.  Consagrou,  assim,  um  contexto  favorável  à

participação.  Entre  as  iniciativas  participativas  mais  importantes  decorrentes  do

marco constitucional,  destaca-se a instituição dos conselhos de políticas  públicas.

Nos conselhos, os cidadãos participam não só do processo de tomada de decisões,

mas também do processo de fiscalização e de controle dos gastos públicos e da

avaliação  dos  resultados  alcançados  pela  ação  governamental.  A publicação  de

informações sobre os gastos governamentais detalhadas por área é requisito para a

ação fiscalizadora dos conselhos.

Como destacou a Comissão antecessora,  no âmbito infraconstitucional  a Lei de

Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4/5/2000  –,  ao

estabelecer  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  fiscal,

define instrumentos de transparência da gestão fiscal, relacionados à divulgação dos

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, e aos relatórios de execução

orçamentária e de gestão fiscal. Além disso, prevê como medidas para assegurar a

transparência  a  realização  de  audiências  públicas,  durante  os  processos  de

elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos e a



456
____________________________________________________________________________

disponibilização de informações sobre a execução das metas físicas e financeiras em

meios eletrônicos de acesso público.

São dignas de nota algumas medidas facilitadoras da transparência pública que

surgiram  a  partir  da  Lei  Complementar  n°101:  a)  ins tituição  de  espaços  de

participação popular nas decisões públicas; b) construção de canais de comunicação

e diálogo entre sociedade civil e governo; c) criação e funcionamento dos conselhos

das  políticas  públicas;  d)  modernização  dos  processos  administrativos;  e)

simplificação da estrutura de apresentação do orçamento público; e d) publicação de

informações claras, compreensíveis e esclarecedoras sobre os gastos públicos. A Lei

Complementar  Federal  nº  131,  de 25/5/2009,  acrescentou dispositivos  à LRF que

asseguram  maior  transparência  ao  gasto  público,  ao  determinar  a  liberação,  em

tempo  real,  de  informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e

financeira, em meios eletrônicos de acesso público,  para o pleno conhecimento e

acompanhamento da sociedade.

Tendo como referência a mencionada lei complementar, os entes federados criaram

seus  respectivos  portais  de  transparência  pública.  O  portal  é  uma  poderosa

ferramenta de apoio ao exercício do controle social, pois permite ao cidadão saber

como o recurso público está sendo utilizado, ampliando as possibilidades de controle.

Todavia, as informações disponíveis no portal, a exemplo do Portal da Transparência

do Estado de Minas Gerais,  são organizadas  em um nível  de agregação tal  que

possibilita apenas a leitura dos gastos públicos por política, de acordo com a estrutura

de planejamento;  não é possível  acompanhar  pelo portal  os  gastos  para  públicos

específicos,  como  criança  e  adolescente,  pessoa  com  deficiência  e  idoso,  nem

políticas transversais como a política sobre drogas, que envolvem ações de diferentes

setores do governo.

No  caso  específico  da  criança  e  do  adolescente,  desde  2009,  por  força  de

dispositivo inserido na Lei nº 17.710, de 8/8/2008, conhecida por Lei de Diretrizes

Orçamentárias  –  LDO  –  a  proposta  orçamentária  para  o  exercício  2009  veio

acompanhada de quadro com o demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta

ou indiretamente em ações voltadas para a criança e o adolescente, o que assegura

o acompanhamento das ações e da execução das despesas do orçamento público
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voltadas para esse segmento. Importa lembrar que essa determinação vem sendo

inserida  na  LDO desde  2008,  e  portanto  tem  garantido  perenidade  à  publicação

desse demonstrativo nas propostas orçamentárias para os exercícios subsequentes.

Essas informações são apresentadas de acordo com a Metodologia do Orçamento

Criança e Adolescente – OCA –, desenvolvida pela Fundação Abrinq, pelo Fundo das

Nações  Unidas  para  a  Infância  –  Unicef  –  e  pelo  Instituto  de  Estudos

Socioeconômicos – Inesc – ,  e  assumida pelo Conselho Nacional  dos Direitos da

Criança e do Adolescente – Conanda.

Recentemente, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –

Cedca –, aprovou a Resolução nº 38, 11/8/2011, dispondo sobre os parâmetros do

Orçamento Criança e Adolescente e sua aplicabilidade na elaboração, monitoramento

e avaliação de programas orçamentários de atenção direta e indireta à criança e ao

adolescente.

Importa  destacar  que,  para  a  área  da  criança  e  do  adolescente,  a  legislação

atualmente  em  vigor  foi  decorrente  de  uma  histórica  mobilização  da  sociedade

organizada,  que  terminou  por  incluir,  na  agenda  da  transparência  pública,

mecanismos  para  aferir  as  despesas  públicas  destinadas  a  esse  segmento.  A

publicação  de  informações  orçamentárias  na  área  da  criança  e  do  adolescente

permite verificar, apurar e analisar o montante previsto e gasto com ações do poder

público, em um determinado período. Essa metodologia possibilita determinar quais

ações devem ser  monitoradas,  contribuindo,  de fato,  para  o  acompanhamento da

utilização dos recursos públicos destinados à criança e ao adolescente.

Assim, a publicação de informações sobre ações e despesas do orçamento público

tem claro objetivo de oferecer à população mecanismos para que ela possa entender

os problemas relacionados à criança e ao adolescente e oferecer subsídios para a

formulação de estratégias de fortalecimento do sistema de garantia de direitos.

A proposição em tela se insere nesse contexto, na medida em que pretende criar

mecanismo  para  disponibilizar  à  população  informações  sobre  políticas  públicas

destinadas  a  públicos  específicos,  contribuindo  para  um  controle  mais  efetivo  e

democrático do uso dos recursos públicos.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição
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se fundamenta em sólida base jurídica. Propôs, no entanto, alterações com o intuito

de  torná-la  mais  objetiva  e  genérica.  Entre  as  alterações  propostas,  incluiu  nos

dispositivos  a determinação de que se publiquem também relatórios  das políticas

para o idoso e a pessoa com deficiência. Essas alterações resultaram no Substitutivo

nº 1.

Não  obstante  estarmos  de  acordo  quanto  à  publicação  de  relatórios  com  o

demonstrativo da execução financeira das ações que compõem as políticas para o

idoso  e  a  pessoa  com  deficiência,  julgamos  que  as  alterações  sugeridas  pela

Comissão anterior são insuficientes para conferir aplicabilidade à proposição, o que

nos levou a apresentar o Substitutivo nº 2, a fim de tornar mais efetiva a utilização

pela população das informações publicadas.

O primeiro ponto a ser discutido é que a área da criança e a da juventude são

abordadas  como se  fossem  uma única  área  no  Substitutivo  nº  1.  Entretanto,  no

parágrafo  único  do  art.  1º  do  mencionado  substitutivo,  as  ações  para  criança  e

adolescente são definidas como aquelas direcionadas para menores de dezoito anos,

não  incluindo,  portanto,  todo  o  público  jovem,  tradicionalmente  considerado,  nos

instrumentos  reguladores  da  política  pública  de  juventude,  como  a  parcela  da

população entre 15 e 29 anos de idade. No intuito de conferir coerência à proposição,

portanto, faz-se necessário considerar o público jovem como uma área específica.

Outra alteração que julgamos necessária diz respeito ao que deve ser publicado.

No caso da criança e do adolescente, o Substitutivo n°1 determina que seja publicado

o  gasto  com  ações  exclusivas  e  não  exclusivas,  conforme  previsto  no  OCA.

Consideramos que, nas demais áreas, no relatório a ser publicado devem constar, do

mesmo modo, ações exclusivas e não exclusivas. Isso porque as políticas públicas

não são organizadas para públicos específicos e muitas medidas estão inseridas em

ações ou programas  mais  amplos,  direcionados  não  apenas  a  um,  mas a  vários

públicos. Por essa razão, a publicação da execução financeira das ações específicas

não  oferece  elementos  necessários  para  o  acompanhamento  dos  recursos

destinados pelo Estado a cada um dos públicos. Defendemos que o conteúdo dos

relatórios publicados, a exemplo da área da criança e do adolescente, deve seguir

uma  metodologia  que  possibilite  uma  leitura  abrangente  dos  diversos  gastos
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direcionados a cada um dos públicos .

A publicação da execução financeira das ações exclusivas e não exclusivas requer

a definição de metodologia para apurar gastos nos programas direta ou indiretamente

destinados  a  cada  um  dos  públicos.  Como  saber  qual  a  parcela  da  despesa

executada com os idosos no financiamento da proteção básica da assistência social?

Da  mesma maneira,  como definir  que  políticas  setoriais  mais  contribuem  para  a

promoção e  a  proteção  dos  direitos  de  cada  um  desses  segmentos? Essas  são

perguntas que os relatórios só serão capazes de responder se forem elaborados com

a metodologia adequada. Para a definição dessa metodologia, é imprescindível, em

nosso entendimento, a participação dos conselhos de cada área, uma vez que entre

seus objetivos estão o acompanhamento e o monitoramento do orçamento público.

Cumpre-nos reafirmar que a sistemática de divulgação das informações sobre a

execução  orçamentária  que  se  pretende  instituir  se  justifica  tão  somente  como

instrumento de acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos. Não se pretende

com isso sugerir qualquer alteração na sistemática das diferentes políticas públicas,

organizadas pelo tipo e pelo grau de complexidade da proteção a ser oferecida à

população pelo Estado.

Com o intuito de efetuar os ajustes que consideramos necessários, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo n°2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

58/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe  sobre  a  elaboração  e  a  publicação  de  relatório  sobre  os  gastos

orçamentários com ações e programas para crianças e adolescentes, jovens, idosos

e pessoas com deficiência e com a política sobre drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  O  Poder  Executivo  elaborará  e  publicará  quadrimestralmente  em  sua

página na internet relatórios sobre a programação e a execução das metas física e

financeira  relativas  às  ações  dos  programas  direta  e  indiretamente  destinados  a

crianças e adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência e à política sobre

drogas, com o objetivo de favorecer a transparência, a fiscalização e o controle da

gestão fiscal.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se execução das metas física e

financeira relativas às ações e à política discriminadas no “caput” a quantidade de

produto  entregue  e  a  despesa  realizada  no  período,  em  relação  às  metas

programadas anualmente para cada ação.

Art. 2º – Os relatórios a que se refere o art. 1º conterão as seguintes informações,

discriminadas por ações dos programas, por unidade orçamentária:

I  –  programação  anual  prevista  e  execução  das  metas  física  e  financeira  nos

quadrimestres  do exercício anterior,  de  forma cumulativa,  em valores absolutos  e

percentuais;

II  –  programação  anual  prevista  das  metas  física  e  financeira  e  execução  nos

quadrimestres anteriores, do exercício em curso, de forma cumulativa, em valores

absolutos e percentuais;

§ 1º – Para a seleção e o agrupamento das ações direta e indiretamente destinadas

a crianças e adolescentes e a apuração de sua execução física e financeira será

observada a metodologia do Orçamento Criança e Adolescente – OCA –, adotada

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 2º – A metodologia para seleção e agrupamento das ações direta e indiretamente

destinadas a jovens, idosos e pessoas com deficiência e à política sobre drogas e

para apuração de sua execução física e financeira será definida pelos respectivos

conselhos estaduais.

Art. 3º – O Poder Executivo encaminhará quadrimestralmente os relatórios a que se

refere o art. 1º aos conselhos estaduais a que se refere o art. 2º.

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

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino, relator - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.344/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz Carlos  Miranda,  o projeto de lei  em epígrafe  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  a  área  que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto 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 2.344/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Raul Soares a área habitada às margens da Rodovia MG-329,

trecho compreendido entre os Kms 64,7 e 74, totalizando 9,3km.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

que a proposição pretende, de fato, passar ao domínio da municipalidade um trecho

da Rodovia MG-329 que será integrado ao perímetro urbano do Município de Raul

Soares.

Em  decorrência  disso,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  dispõe  sobre  a

desafetação do referido trecho e sua doação para aquele ente federativo, para ser

destinado à instalação de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município.

Além disso,  como garantia  da  transferência,  estabelece 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.

Com  relação  à  análise  que  cabe  a  este  órgão  colegiado,  ressaltamos  que  a

alienação 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
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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,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, 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.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.344/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.777/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

obrigatória  a  afixação  de  cartazes  com  informação  sobre  doenças  sexualmente

transmissíveis – DSTs –, nos sanitários de uso público do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/12/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do Regimento Interno, analisar a proposição no que se refere aos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto determina, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de que os estabelecimentos

públicos  e  privados  afixem,  em  sanitários  de  uso  público,  cartazes  contendo

informações básicas sobre as doenças sexualmente transmissíveis – DSTs –, bem

como sobre as formas de evitá-las.

Estabelece, ainda, a proposição que os referidos cartazes devem conter o número

do  telefone  dos  serviços  de  saúde  e  dos  órgãos  governamentais  que  prestem
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atendimento e esclarecimento aos cidadãos no tocante às DSTs.

Quanto aos aspectos de natureza jurídica, a serem analisados por esta Comissão,

temos a esclarecer que o projeto não pode prosperar na forma como foi apresentado.

Primeiramente,  é  preciso  esclarecer  que  o  art.  1º  da  proposição  impõe  aos

mencionados estabelecimentos uma obrigação que extrapola as suas competências

enquanto prestadores de serviço. Trata-se de conferir a eles o poder de interpretar a

lei e de escolher qual tipo de informação será prestada à sociedade. Tal situação

pode gerar, inclusive, a propagação de informações indesejadas ou mesmo errôneas

na comunidade.

Nos termos do projeto, qualquer estabelecimento, independentemente do serviço

por  ele  prestado,  deverá  informar  a  respeito  das  DSTs.  Dessa  forma,  um

estabelecimento que preste serviços de lazer, como, por exemplo, um restaurante,

estará  habilitado  a  ser  o  divulgador  de  uma  campanha,  prestando  à  população

informações totalmente estranhas à sua área de atuação.

Um  comando  legal  que  imponha  ao  poder  público  e  à  iniciativa  privada  as

obrigações  previstas  no  projeto  em  análise  deve  ser  pautado  pelo  mínimo  de

objetividade, capaz de gerar segurança para a sociedade no tocante às informações

prestadas.

Com efeito, reza o art. 196 da Constituição do Estado que “a saúde é direito de

todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que

visem à redução do risco de doenças”. Dessa forma, entendemos que a divulgação

das informações pretendidas no art. 1º do projeto de lei em análise é própria de uma

política pública, pautada no tratamento uniforme e preciso do tema.

Julgamos, todavia, ser viável a determinação contida no art. 2º da proposição, que

prevê a obrigação da afixação de cartazes nos sanitários de uso público informando

sobre o número do telefone dos órgãos governamentais e dos serviços de saúde para

atendimento e esclarecimento de dúvidas da população sobre as DSTs.

Vale citar, a respeito, que vigora no Estado a Lei nº 14.788, de 23/9/2003, que torna

obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com

os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para
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consulta".

Apresentamos, assim, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que sana os vícios

jurídicos de constitucionalidade e resguarda as determinações contidas no art. 2º do

projeto de lei em análise.

Com o objetivo de conferir mais eficácia ao conteúdo da proposição, estabelecemos

no  substitutivo  multa  a  ser  aplicada  aos  estabelecimentos  no  caso  de

descumprimento da obrigação nele prevista.

Ressaltamos, por fim, a importância de uma profunda análise a ser realizada pela

Comissão de mérito que irá analisar a proposição, com o intuito de verificar a sua

viabilidade e oportunidade.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 2.777/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  afixação  de  cartazes  em  sanitários  de  uso

público do Estado contendo o telefone de órgãos públicos e de serviços de saúde que

prestem  atendimento  e  informações  sobre  doenças  sexualmente  transmissíveis  –

DSTs.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes nos sanitários de uso público, em

local de fácil  visualização, contendo o número telefônico dos serviços de saúde e

órgãos  governamentais,  a  serem  definidos  em  regulamento,  para  atendimento  e

esclarecimento de dúvidas do cidadão sobre as doenças sexualmente transmissíveis

- DSTs.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, consideram-se sanitários de uso público

aqueles  colocados  à  disposição  da  população  em  estabelecimentos  públicos  e

comerciais.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor mínimo de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e máximo de 150 (cento e cinquenta) Ufemgs , a ser graduada nos

termos de regulamento.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.033/2012

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 Itacambira 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 3.033/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itacambira o imóvel com área de 101,60m², situado na Avenida

Francisco Bicalho, nesse Município, para que ali sejam instalados órgãos municipais,

de forma a beneficiar 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

Itacambira 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
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permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.033/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.056/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe,  do Governador  do Estado,  visa autorizar  o Poder

Executivo a doar ao Município de Carmópolis de Minas 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 3.056/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Carmópolis de Minas imóvel constituído de terreno com área de

4.500m², situado 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 ao funcionamento da

Escola Municipal Américo Leite, atendendo aos 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 a autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o
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art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Carmópolis  de  Minas  deverá

encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  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 de 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 3.056/2012 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.057/2012

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 Capim Branco 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 3.057/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Capim Branco imóvel  com área de 700m² para,  segundo o
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parágrafo único do art. 1º, ser destinado ao funcionamento de escola municipal.

Ademais,  o art.  2º  da  proposição 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 a

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 Capim Branco deverá

encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  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

a movimentação de valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Após análise, verifica-se que o projeto em questão 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 3.057/2012 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.058/2012

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 Barão do Monte Alto 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
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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 3.058/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Barão do Monte Alto o imóvel com área de 10.000m², situado na

Fazenda Reduto, Distrito de Cachoeira Alegre, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado à construção

de academia da saúde e quadra poliesportiva, para atender à comunidade local, e ao

funcionamento de escola municipal.

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°

determina que o Município de Barão do Monte Alto deverá encaminhar à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – documento que comprove a nova

destinação do imóvel; e o art. 4° estabelece que es sa autorização ficará sem efeito

se, findo igual prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao registro 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 3.058/2012, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o Projeto de Lei nº 568/2011 visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tocos  do Moji  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 568/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji imóvel constituído

de  terreno com  área  de  2.000m² para  o  funcionamento  de  escola  municipal,  em

benefício dos moradores da comunidade.

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º da proposição estabelece

que o bem 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 ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 568/2011 no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Antônio Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes - Doutor Viana.

PROJETO DE LEI Nº 568/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji  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 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.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo 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 três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º 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  nº  1.561/2011  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Goiabeiras  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a
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redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.561/2011 de conceder autorização para que o Poder

Executivo  possa doar  ao  Município  de Goiabeiras  imóvel  com área de 15.504m²,

situado nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo, que deve nortear as decisões da administração

pública, o imóvel será destinado à instalação de apoio operacional da Prefeitura e a

atividades de interesse social da comunidade.

No mesmo sentido, o art. 2º da proposição prevê que o bem reverterá ao patrimônio

do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública

de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.561/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio , relator - Doutor Viana - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella - Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 1.561/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Goiabeiras  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica o Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município de Goiabeiras

imóvel com área de 15.504m² (quinze mil  quinhentos e quatro metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 1.687, a fls. 165 do Livro 3-B, no Cartório

do Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel  a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se à

instalação de apoio operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da

comunidade.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.056/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  José  Henrique,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.056/2011  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pocrane  os  imóveis  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.056/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pocrane seis imóveis,

constituídos de área de 1.200m² cada um e situados nas localidades de Córrego do

Jatay, Córrego Quati Bebeu e Córrego da Ferrugem, no Distrito de Açaraí; Córrego da

Safira, no Distrito de Barra da Figueira; Córrego do Paraíso e Córrego Santa Maria,

nesse Município.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  os  imóveis  serão
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destinados à construção de instalações destinadas às 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. Por fim, o art.

2º do projeto estabelece que os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de 10 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver

sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.056/2011 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Ulysses

Gomes - Gustavo Perrella.

PROJETO DE LEI Nº 2.056/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pocrane  os  imóveis  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pocrane os

seguintes imóveis:

I – área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego do

Jatay, no Distrito de Açaraí, nesse Município, registrada sob o nº 19.142, no Livro 3-O,
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a fls. 175, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema;

II – área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego do

Paraíso, nesse Município, registrada sob o nº 19.163, no Livro 3-O, a fls. 179, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema;

III  – área de 1.200m² (mil  e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

Santa Maria, nesse Município, registrada sob o nº 19.134, no Livro 3-O, a fls. 173, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema;

IV – área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego

Quati Bebeu, no Distrito de Açaraí, nesse Município, registrada sob o nº 19.144, no

Livro 3-O, a fls. 175, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema;

V – área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego da

Safira, no Distrito de Barra da Figueira, nesse Município, registrada sob o nº 19.165,

no Livro 3-O, a fls. 180, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema;

VI – área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), localizada no Córrego da

Ferrugem, no Distrito de Açaraí, nesse Município, registrada sob o nº 19.193, no Livro

3-O, a fls. 185, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipanema.

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.

Art. 2º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, parágrafo único.

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

PARECER PARA O 2º 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 nº 2.169/2011 dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Coimbra o trecho que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,
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combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.169/2011  tem  como  finalidade  desafetar  o  bem  público

constituído pelo trecho da Rodovia MGC-356, com a extensão de 2km, contados a

partir  do  entroncamento  da  BR-120-B,  no  trevo  de  acesso  a  Ervália,  até  o

Condomínio Maria Carolina. Além da desafetação, a proposição autoriza sua doação

ao Município de Coimbra, de forma a que passe a integrar o perímetro urbano do

Município como via urbana. Prevê ainda o projeto que, se o donatário não der ao bem

a finalidade prevista na proposição no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia MGC-356 para o Município de Coimbra não implicará alteração na natureza

jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum

do povo,  uma vez  que  o  percurso  será  destinado  à  instalação  de  via  urbana.  A

modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio  público  municipal,  e,  consequentemente,  ficará  a  cargo  do  Município  de

Coimbra a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

A proposição em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam

de alienação de bem público estadual,  pois  ela  somente pode ser  realizada com

autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do

Estado;  do  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para

licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Ademais,  o  projeto  não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta

repercussão na lei orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta Comissão

de que a matéria pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.169/2011, no

2º turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Doutor  Viana  -  Antônio  Júlio  -

Gustavo Perrella - Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 2.196/2011 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.196/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino imóvel com

área de 2.000m², situado na localidade de Fazenda Barro Alto, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado ao

desenvolvimento  de  programas  municipais  voltados  para  o  agricultor  familiar  e  o

fomento de viveiros e hortas agrícolas; e o art. 2º prevê sua reversão 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 ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se
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encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.196/2011 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Gustavo Perrella  -  Antônio Júlio  -

Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tomás de

Aquino imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Barro Alto, nesse Município, registrado sob o nº 5.069, a fls.

260 do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de São Tomás de Aquino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento

de programas municipais voltados para o agricultor familiar e o fomento de viveiros e

hortas agrícolas.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º 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 nº 2.729/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Bicas o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.729/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Bicas imóvel constituído por área de 1.302,07m², situado nesse

Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao 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.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto 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 a

autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo, o donatário não houver

procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município encaminhará à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  documento  que  comprove  a

destinação do imóvel, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.729/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Gustavo

Perrella.

PROJETO DE LEI Nº 2.729/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas 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 Bicas o imóvel

constituído pela área de 1.302,07m² (mil  trezentos e dois vírgula zero sete metros

quadrados), situado na Rua Dona Ana, 123, nesse Município, e registrado sob o nº

5.711,  a fls.  76 do Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis  da Comarca de

Bicas.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao 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.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art.  2º, o Município de Bicas não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4° –  O  Município  de  Bicas  encaminhará  à  Secret aria  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.

PARECER PARA O 2º 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 nº 2.730/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Piracema o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão
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colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.730/2011 de conceder autorização para que o Poder

Executivo doe ao Município de Piracema o imóvel constituído de terreno com área de

10.000m², situado nesse Município, para a construção de um posto de atendimento

médico e um centro esportivo, em benefício da comunidade.

É importante observar que o art. 2º da proposição 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 a autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo, o donatário não

houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o  donatário

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  documento  que

comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.730/2011 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Romel Anízio  -

Doutor Viana.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.731/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.731/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  2.731/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município  de  Presidente  Juscelino  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  nesse

Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à  construção  de  uma  área  cultural  e  ao  cultivo  de  horta  comunitária;  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 a autorização tornar-se-á sem efeito se,

findo o mesmo prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art.

4º dispõe que o donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão documento que comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.731/2011 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Doutor  Viana -  Gustavo Perrella  -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 2º 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 nº 2.856/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.856/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município  de Antônio  Carlos  o  imóvel  com área de 400m²,  situado na Rua Sílvio

Frizone, 43, Distrito de Dr. Sá Fortes, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à instalação de uma unidade básica de saúde; 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 se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de

cinco anos, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe

que o donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag – documento que comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido

nessa autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
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administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.856/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio , relator - Doutor Viana - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.907/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.907/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.907/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo  doe  ao  Município  de  Campos  Gerais  imóvel  constituído  pela  área  de

10.000m², situado na localidade de Gama ou Cordeiro, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel 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

viveiro de árvores nativas.

É importante observar que o art.  2º do projeto determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que a autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo, o donatário não

houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o  donatário

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  documento  que

comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.907/2012 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Romel Anízio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.786 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.786/2012, de autoria do Deput ado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –, com sede

no Município de Monsenhor Paulo, 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° 2.786/2012

Declara de utilidade pública a Associação Paulense de Proteção à Infância – Appi –,

com sede no Município de Monsenhor Paulo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Paulense de Proteção à

Infância – Appi –, com sede no Município de Monsenhor Paulo.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.799 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.799/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor – Ceamec –, com sede no

Município de Congonhas, 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° 2.799/2012

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Apoio ao Menor de Congonhas –

Ceamec –, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de Apoio ao Menor

de Congonhas – Ceamec –, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.813 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.813/2012, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que
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declara de utilidade pública a Associação Superatum, 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° 2.813/2012

Declara de utilidade pública a Associação Superatum, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Superatum, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.824 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.824/2012, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que declara

de utilidade pública o Pólo de Evolução das Medidas Sócio Educativas – Pemse –,

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 N° 2.824/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Polo  de  Evolução  das  Medidas

Socioeducativas – Pemse –, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° –  Fica  declarada  de utilidade  pública  a  ent idade Polo  de  Evolução das

Medidas Socioeducativas – Pemse –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.843 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.843/2012, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  da  Comunidade  de

Tocandira,  no  Município  de  Porteirinha,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.843/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  da

Comunidade de Tocandira, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Trabalhadores Rurais

da Comunidade de Tocandira, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Antônio Júlio, relator – Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.845 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.845/2012, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Rural Nova Esperança, com sede no Município de

Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 2.845/2012

Declara de utilidade pública a Associação Rural  Nova Esperança,  com sede no

Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rural Nova Esperança,

com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator – Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.872 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.872/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Osvaldo

Resende, 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° 2.872/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Osvaldo

Resende, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Osvaldo Resende, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.891 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.891/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Capoeira  Mestre  Corisco  de

Uberlândia – Ascaumc –, 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° 2.891/2012

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.  1° –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Capoeira  Mestre

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

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/5/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado  Tiago  Ulisses  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Angélica  de

Souza, ocorrido em 6/5/2012, em Santo Antônio do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e João Leite

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

discursos  dos  Deputados  João Leite  e  Gilberto  Abramo;  aprovação -  Questão de

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

nºs 3.141 a 3.151/2012 - Requerimentos nºs 3.009 a 3.019/2012 - Requerimentos da

Comissão do Trabalho (2) e dos Deputados Anselmo José Domingos, Antônio Júlio e

Duilio de Castro - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração

Pública, de Participação Popular, de Esporte, de Segurança Pública e da Pessoa com

Deficiência -  Registro de presença -  Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Célio  Moreira,  Luiz Carlos  Miranda,  Pompílio  Canavez e Sargento Rodrigues -  2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

-  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados Duilio de Castro e Antônio Júlio; deferimento - Votação de Requerimentos:

Requerimentos  da  Comissão  do  Trabalho  (2)  e  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 1.220/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno

-  Votação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  1.545/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.046/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 326/2011; aprovação na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  2.601/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma

do vencido em 1º turno; votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; declarações de

voto - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Paulo  Guedes  -  Adalclever  Lopes  -  Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio

- Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Henrique

- Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - 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 -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dar as boas-vindas

aos  servidores  do  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais,  que  vêm  a  Assembleia

Legislativa  para  a  votação  do  projeto  de  lei  que  está  na  pauta  desta  tarde.  Sr.

Presidente, sei que a ata vem resumida. Gostaria de lembrar que houve, em certo



493
____________________________________________________________________________

momento, enquanto presidia a reunião pela manhã, uma intervenção do Deputado

Duarte Bechir sobre uma citação feita pela Oposição, em relação a outros Deputados.

Foi  usado um termo ofensivo.  De pronto,  o Deputado Duarte Bechir  solicitou que

fosse  retirada  dos  anais  da  Assembleia  Legislativa  essa  citação.  Prontamente

respondi  ao  Deputado Duarte  Bechir  e  determinei  a retirada.  Gostaria,  então,  Sr.

Presidente, que isso fosse acompanhado, para retirarmos dos anais da Assembleia

Legislativa  a  citação  ofensiva  a  outros  Deputados  desta  Casa.  Quero  ainda,  Sr.

Presidente,  dizer que,  lamentavelmente,  nesta manhã ouvimos um Deputado falar

sobre a empresa Delta, que está sendo investigada. De alguma forma, tentaram dizer

que a Delta tem alguma obra com o governo de Minas Gerais. Desde 2003, todas as

obras da Delta em Minas têm relação com o governo federal. O DNIT tem um contrato

com  a  Delta,  tenho  aqui  os  dados,  para  obras  do  Contrato  de  Reabilitação  e

Manutenção de Rodovias - Crema - na BR-267, trecho Juiz de Fora-Bom Jardim de

Minas.  A Delta  tem  também  obra  de  um  outro  trecho  na  267.  Sabemos  que  a

Prefeitura de Belo Horizonte mantém um contrato com o Consórcio Cowan/Delta para

a execução das obras de duplicação da Avenida Pedro I e parte da Avenida Antônio

Carlos.  Vale  ressaltar  que  essa  obra  não  tem  nenhuma  relação  com  aquela

desenvolvida  pelo Estado,  por  meio  do  DER-MG, na Avenida Antônio  Carlos,  até

porque, Sr. Presidente, o que o Estado está fazendo na Avenida Pedro I é pagar a

indenização de desapropriação dos imóveis a fundo perdido, diferentemente da obra

do  BRT,  na  Pedro  I,  que  é  empréstimo  do  BNDES  para  a  Prefeitura  de  Belo

Horizonte. É importante também dizer que, pelas informações que temos agora, uma

“holding”  assumirá  o  controle  da  Delta  Construções.  Quem  irá  presidi-la  é  o  ex-

Presidente  do  Banco  Central  do  governo  Lula,  Henrique  Meirelles.  Também  é

importante  dizer  que,  neste  momento,  quem  está  defendendo  a  Delta,  o  “Seu”

Cavendish,  é  o  ex-Ministro  da  Justiça  do  governo  Lula,  Márcio  Thomaz  Bastos.

Gostaria ainda de informar, Presidente, que todos os Deputados do PT do Rio se

recusaram a assinar a CPI para investigar a Construtora Delta no Estado. Portanto, o

governo de Minas Gerais está tranquilo. Eu, que fui Secretário de Desenvolvimento

Social deste governo e o Deputado Rômulo Viegas, que foi Secretário de Trabalho e

Assistência Social, queremos ser investigados. Queremos que o nosso governo seja
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investigado porque não há nenhum contrato do governo de Minas com a Delta; não

há qualquer relação do governo de Minas Gerais, do Departamento de Estrada de

Rodagem ou de qualquer Secretaria com a Delta. Quis esclarecer isso para todos. Os

mineiros podem ficar tranquilos porque aqui não aconteceu nada. Com a assunção do

ex-Presidente do Banco Central do governo Lula, Henrique Meirelles, e do advogado

de toda a situação, Márcio Thomaz Bastos, ex-Ministro da Justiça, que tudo possa ser

esclarecido para os brasileiros. Mas os mineiros, fiquem tranquilos, pois a Delta não

tem contrato conosco, com o governo do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo – Sr. Presidente, na parte da manhã, havia comentado

sobre a situação de alguns coronéis da Polícia Militar e gostaria que isso ficasse bem

esclarecido na ata, pois percebi que nela não há esse detalhe. Gostaria que isso

ficasse  muito  bem esclarecido  e  que fosse lido  na  parte  da  manhã,  não ficando

apenas  a  cargo  da  publicação.  O  que  tem  chegado  ao  meu  conhecimento,  e

apuraremos,  é  que  há  coronéis,  donos  de  empresas  de  segurança,  que  estão

contratando  laranjas  para  comandá-las.  Protocolarei  hoje  um  requerimento  nesta

Casa com nomes de alguns Coronéis que chegaram a este Parlamentar, por meio de

denúncia, convidando-os – para não dizer de outra forma – a prestar esclarecimentos

sobre essas denúncias de constituição de empresas de segurança, utilizando laranjas

como terceiros e ainda sobre o que é mais grave: usando soldados, policiais da PM,

para realizarem trabalho de segurança.

O Sr. Presidente – A Presidência informa ao Deputado que a ata lida é a sucinta. Na

ata de imprensa, que será publicada oportunamente, com certeza constará toda a fala

de V. Exa. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Gostaria de falar a respeito da Decisão Normativa nº

15  da  Presidência,  que  dispõe  sobre  a  apreciação  de  matéria  em  reunião  de

comissão com a participação de convidados. O Deputado Adalclever Lopes formulou

essa questão de ordem contestando o procedimento da Comissão de Meio Ambiente

à época, e a Casa manifestou que, quando a comissão estiver com seus trabalhos,

ela obedecerá ao que determina o Regimento Interno.  Hoje participamos de uma
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audiência  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  com  a  presença  de  convidados  e,

quando chegamos, os requerimentos haviam sido votados sem a nossa participação.

Já sabíamos que o requerimento teria de ser votado conforme preceitua o Regimento,

ou seja, no momento correto, mas, para nosso espanto, eles foram votados no início

da  reunião,  em  horário  inoportuno,  e  não  de  acordo  com  o  que  prescreve  o

Regimento Interno. Para nossa maior surpresa, após o início da audiência pública,

uma das servidoras da Comissão veio ao Plenário solicitar o comparecimento de mais

um  Deputado,  pois  seriam  analisados  mais  requerimentos.  Outros  requerimentos

foram  analisados  e  apreciados  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  dois

momentos: no início e no meio da audiência pública. Se for dessa forma, ou seja, se

não  obedecermos  ao  Regimento  Interno,  não  teremos  aquilo  que  previamente

sabemos  que  a  lei  prescreve,  que  é  o  momento  real,  ideal,  legal  de  votar

requerimentos.  Se  chegarmos  1,  2  ou  5  minutos  atrasados,  os  requerimentos  já

estarão votados. Votam os requerimentos e, depois de iniciada a reunião, tornam a

votá-los em outro momento que não é aquele consagrado pelo Regimento Interno.

Então peço  à  Mesa  desta  Casa  que  apresente  questão  de  ordem  e  nos  dê  um

entendimento para que os nossos trabalhos continuem discorrendo com legalidade,

transparência e efetiva participação dos parlamentares que compõem cada uma das

comissões. Fomos convocados para uma reunião às 10 horas da noite de sexta-feira,

e  viemos  a  esta  Casa.  O  Deputado  Célio  Moreira  está  aí  para  comprovar  a

informação.  Além disso,  fomos convocados para  uma reunião extraordinária às  4

horas da manhã, e viemos a esta Casa. Presidente, sirvo-me ainda da oportunidade

para falar sobre o cumprimento da Instrução Normativa nº 15, a fim de manifestar à

Mesa que se resguarde por meio de seu pronunciamento, seja por meio da edição de

uma medida, seja por instrução normativa ou não, para determinar o horário que se

deve iniciar as reuniões das comissões. Se terão início no funcionamento regular da

Casa, de 8 horas da manhã às 18 horas. As reuniões especiais poderão ter início às

20 horas, pois fomos convocados para às 10 horas da noite e às 4 horas da manhã.

V.  Exa.  imagine  que  estava  aqui  às  3h30min  da  manhã,  esperando  o  início  da

reunião, que começou às 4 horas da manhã. Hoje, quando cheguei, já haviam votado

requerimentos. A Instrução Normativa nº 15 é clara quanto ao momento de apreciá-
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los. Entretanto quero tão somente o cumprimento do Regimento Interno. Quero tão

somente o cumprimento do Regimento Interno. Se ele estiver sendo cumprido, este

Deputado  se  dá  por  satisfeito,  porque,  quando  chegamos  a  esta  Casa,  juramos

cumprir as leis. Além disso, o que nos rege nesta Casa é o Regimento Interno, e não

a vontade individual de cada parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Registrem-se as palavras do Deputado Duarte Bechir.

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 3.141/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matozinhos  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 Matozinhos o

imóvel  urbano,  registrado sob o nº  4.634,  a fls.  4.640 do Livro 2,  do Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Matozinhos, com área total de 360m².

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à edificação de unidade

de saúde.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa

Justificação: O imóvel em tela foi doado ao Estado com o objetivo de que ali fosse

construído um Centro de Saúde. Todavia, nenhuma destinação foi dada ao imóvel até

o momento. Pretende o Município, então, dar ao imóvel adequada destinação, desta

feita aproveitando-o para melhorar a qualidade dos serviços de saúde ofertados à

população.

Com  estas  considerações,  espera-se  a  aprovação  dos  nobres  pares  a  esta

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.142/2012

Declara de utilidade pública o Clube de Voo Livre de São Lourenço, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Voo Livre de São Lourenço,

com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Tiago Ulisses

Justificação: O Clube de Voo Livre de São Lourenço foi fundado em outubro de

2009 e tem por finalidade administrar e fiscalizar as atividades relativas a prática de

voo livre em suas modalidades asa delta e parapente, promovidas por seus filiados

em suas rampas, bem como cultivar o bom relacionamento entre os praticantes das

modalidades  de  voo  livre  e  manter  o  relacionamento  com  as  entidades  pares

nacionais, entre outras.

De acordo com documentação anexa, a entidade atende aos requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação

deste projeto como acima exposto.

- 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 3.143/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira Idade - APTI -,

com sede no Município de Martins Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira

Idade - APTI -, com sede no Município de Martins Soares.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.
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Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Promoção à Terceira Idade - APTI - foi fundada no

ano de 2004 e tem por finalidade, entre outras, reunir recursos materiais, financeiros,

humanos e assistenciais para execução de programas assistenciais e promocionais

ao idoso e prestigiar, incentivar, criar e desenvolver iniciativas que beneficiem o idoso.

De acordo com documentação anexa, a entidade atende aos requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação

deste projeto como acima exposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.144/2012

Dispõe  sobre  a  oferta  de  produtos  ou  serviços  e  de  informações  relativos  à

participação em promoções e sorteios, por meio de mensagens não solicitadas no

serviço móvel pessoal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a oferta de produtos ou serviços e de informações

relativos  à  participação  em  promoções  e  sorteios,  por  meio  de  mensagens  não

solicitadas no serviço móvel pessoal.

Art.  2º - Considera-se mensagem não solicitada, para os fins desta lei,  qualquer

mensagem escrita ou multimídia, enviada pela operadora do serviço móvel pessoal

por meio de SMS, MMS ou qualquer outra tecnologia de transmissão de mensagens,

destinada  a  estação  móvel  habilitada  no  serviço,  contendo  oferta  de  produtos,

serviços ou informações sobre participação em promoções e sorteios, sem que haja

prévia, expressa e específica autorização do usuário chamado.

Art. 3º - É vedado o envio de mensagens não solicitadas nos seguintes casos:

I - à estação móvel habilitada em nome de menores de idade;

II - para a promoção de produtos derivados do tabaco, de bebidas alcoólicas, de

agrotóxicos, de jogos de azar, de medicamentos e de terapias;

III - para a promoção de serviços que importem em débitos ao usuário;

IV - a usuários que não constem da lista prevista no art. 4º desta lei.
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Art. 4º - As operadoras poderão elaborar lista de usuários que autorizam o envio de

mensagens contendo oferta de produtos, serviços ou informações sobre participação

em promoções e sorteios.

§ 1º - Somente poderão constar da lista os usuários que, em autorização expressa

e  específica,  manifestarem  sua  vontade  de  receber  as  mensagens  previstas  no

“caput”.

§  2º  -  Mesmo havendo  autorização  prévia,  as  operadoras  não  poderão  enviar

mensagens no caso de estação móvel habilitada em nome de menores de idade ou

para  a  promoção  de  produtos  derivados  do  tabaco,  de  bebidas  alcoólicas,  de

agrotóxicos, de jogos de azar, de medicamentos e de terapias

Art. 5º - O descumprimento das regras previstas nesta lei sujeita o infrator a multa

de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada mensagem enviada em desacordo com as

regras estabelecidas.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Constantemente, as mensagens de celular, conhecidas popularmente

como SMS ou torpedo, têm sido utilizadas para a promoção de produtos e serviços,

gerando uma verdadeira enxurrada de publicidade não solicitada nos mais de 247

milhões  de  celulares  habilitados  em  todo  o  País.  Tais  mensagens  têm  as  mais

diversas  fontes,  porém  em  sua  maioria  provêm  das  próprias  operadoras,  que

destinam aos seus usuários inúmeras propagandas sobre seus serviços. Além disso,

uma prática corriqueira tem sido a oferta de facilidades que importam em débitos ao

usuário, sem que haja uma explicação suficientemente clara sobre os custos dessas

facilidades.

Ocorrências  dessa espécie têm gerado a justa indignação dos movimentos que

militam  na  defesa  do  consumidor.  Além  da  irritante  repetição  de  mensagens  -

bastante  similar  ao  fenômeno  do  “spam”  que  abunda  na  internet  -  há  práticas

abusivas que escamoteiam a cobrança por serviços que, pelo texto das mensagens,

parecem gratuitos. São ofertadas, por exemplo, assinaturas a serviços de mensagens

para a transmissão de notícias, sem que haja menção clara à cobrança. Em diversos
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casos, o usuário dos serviços de telefonia móvel só se dá conta da cobrança abusiva

para  cada  mensagem  recebida,  em  valores  que  chegam  a  superar  R$1,00  por

mensagem, quando o seu crédito de celulares pré-pagos acaba ou quando a conta

mensal de seu celular pós-pago indica a quantia cobrada por esses serviços.

Na existência de tal  realidade,  faz-se necessária uma regulação que impeça os

abusos que estão sendo cometidos pelas operadoras de telefonia celular. Por isso,

apresentamos este projeto de lei, que tem como objetivo dispor sobre a oferta de

produtos ou serviços e de informações sobre participação em promoções e sorteios

por meio de mensagens não solicitadas.

Levando  em  conta  os  princípios  que  norteiam  a  legislação  de  proteção  aos

consumidores vigente no Brasil, estabelecemos que somente poderão ser enviadas

mensagens com tais conteúdos a usuários que, de maneira expressa, por meio de

autorização específica, autorizem o recebimento desse tipo de conteúdo. Além disso,

a proposição proíbe em todos os casos, mesmo para aqueles que aderiram ao envio

de  mensagens  promocionais,  a  utilização  dessa  plataforma  para  a  promoção  de

produtos derivados do tabaco,  de bebidas alcoólicas, de agrotóxicos,  de jogos de

azar, de medicamentos e de terapias. Também fica proibido o envio de mensagens

publicitárias para celulares habilitados em nome de menores de 18 anos.

Esperamos assim, tendo em vista a conveniência e oportunidade deste projeto de

lei, contar com o apoio dos nobres parlamentares para sua aprovação.

- 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 3.145/2012

Dispõe sobre  o limite máximo de tempo de atraso permitido para a  entrega de

imóvel adquirido antes do término da obra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece  regras  sobre  o  limite  máximo de tempo de atraso

permitido  para  o  fornecedor  entregar  imóvel  adquirido  pelo  consumidor  antes  do

término da obra.

Art.  2º  -  O  fornecedor  deverá  encaminhar  periodicamente  aos  consumidores
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adquirentes de unidades de imóveis autônomas de cada empreendimento relatórios

informativos sobre o andamento das obras, com intervalo máximo de cento e vinte

dias.

Art. 3º - É permitido um prazo de tolerância máxima de cento e vinte dias, a contar

da data pactuada em contrato, para a entrega de imóvel adquirido antes do término

da obra.

§  1º  -  O  fornecedor  deverá  informar  com  clareza  e  transparência  os  motivos

justificadores caso haja postergação do prazo estimado para conclusão da obra.

§  2º  -  O  fornecedor  deverá  informar  com  clareza  e  transparência  que o  prazo

estimado para conclusão da obra poderá se estender além do prazo de tolerância do

“caput” deste artigo, desde que comprovados os motivos de caso fortuito e de força

maior ou culpa exclusiva dos consumidores.

Art. 4º - Se o consumidor já houver quitado o imóvel e o fornecedor não o entregar

no prazo mencionado  no  art.  3º  desta  lei,  o  fornecedor  arcará  com as  seguintes

penalidades:

I - multa compensatória, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor até

então pago pelo consumidor, corrigido pelo mesmo índice de correção estabelecido

contratualmente, a partir do vencimento do prazo;

II  -  multa  moratória,  no  valor  correspondente  a  0,5  (meio  por  cento)  ao  mês,

calculado “pro rata dies”,  do valor até então pago pelo consumidor,  corrigido pelo

mesmo índice de correção do contrato, a partir do vencimento do prazo.

Parágrafo único - A quitação a que se refere o “caput” abrange o financiamento de

eventual saldo remanescente entre o consumidor e a instituição financeira.

Art. 5º - Aplicam-se ao fornecedor que não cumprir as determinações desta lei, além

das sanções nela estabelecidas, as sanções administrativas e penais dispostas na

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do

Consumidor), sem prejuízo de outras dispostas na legislação em vigor.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de quarenta e cinco dias após a data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Leonardo Moreira
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Justificação:  O Estado de Minas Gerais  vem tendo uma demanda crescente no

ramo da construção civil, sendo conhecidas por todos nós as significativas margens

de lucro obtidas por construtoras e incorporadoras em seus empreendimentos. Além

disso, prometer em contrato a entrega de coisa e não cumprir submete o contratante

aos ditames da legislação civil  e processual civil  e dos direitos do consumidor em

qualquer tipo de contrato.

Também sabemos o que ocorre quando o comprador  atrasa quaisquer  de suas

obrigações: multas e juros são imediatamente computados e incorporados aos seus

débitos.

Destarte, a Constituição Federal, conforme prevê o art. 24, VIII, confere também às

unidades federativas da União a prerrogativa de legislarem sobre a responsabilidade

por dano ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, dispõe que a política nacional

das  relações  de  consumo tem por  objetivo  o  atendimento  das  necessidades  dos

consumidores e o respeito à sua dignidade, inclusive a proteção de seus interesses

econômicos, a transparência e harmonia nas relações de consumo, reconhecendo

sua vulnerabilidade e a possibilidade de tutela jurisdicional do Estado em sua defesa.

Nesta esteira, o art.  39 veda ao fornecedor de produtos ou serviços,  entre outras

práticas abusivas, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou

deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

Assim, espero contar com o apoio dos ilustres Parlamentares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.146/2012

Obriga  as  empresas  de telefonia  móvel  situadas  no Estado de  Minas  Gerais  a

enviar mensagem aos consumidores dispondo sobre o limite da franquia contratada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel pós-paga,

transmissão de dados,  internet  móvel  e fixa situadas no Estado de Minas Gerais
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obrigadas a informar aos consumidores o exato instante em que excederem o limite

da franquia contratada.

Parágrafo único -  O acesso às informações deverá ser disponibilizado mediante

mensagem de texto, página da internet, e-mail e mensagem de voz.

Art.  2° -  A inobservância  das  disposições  contidas  nesta  lei  importará,  no  que

couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  3° -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Pod er  Executivo e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade criar mecanismos de proteção

aos direitos básicos dos consumidores, que, pela total ausência de informação, são

constantemente  surpreendidos  com  valores  acima  dos  que  foram  inicialmente

contratados.

Isto ocorre porque as empresas de telefonias fixa e móvel não informam aos seus

clientes quando eles excedem o limite da franquia contratada. Nesse momento os

minutos cobrados além da franquia passam por um processo de tarifa diferenciada, o

que onera muito os valores anteriormente contratados.

Tema de igual  teor  foi  matéria de debate publicada no jornal  “Diário  do Grande

ABC”, denominado “Clientes querem ser avisados sobre fim da franquia do celular”.

Segundo a referida matéria um dos problemas que os usuários de telefonia móvel

pós-paga estão propensos a sofrer é a fatura além da franquia: boletos ou débitos em

conta, no fim do período mensal previsto em contrato, que ultrapassam o valor do

pacote  de  minutos  e  mensagens.  É  fato  que  os  consumidores  gostariam  de  ser

avisados antes de excederem o limite da franquia.

Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec –

aponta que 97,8% dos entrevistados gostariam que as operadoras avisassem quando

suas franquias dos planos de telefonia móvel chegassem ao fim. Apenas 2,2% dos
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participantes acham desnecessário esse tipo de serviço.

O Idec realizou o levantamento pela internet entre os dias 3 e 18/11/2011. Ao todo,

400 usuários da rede mundial de computadores opinaram.

Na avaliação do advogado do Instituto, Guilherme Varella, o consumidor que utiliza

os  serviços  das  operadoras  seria  beneficiado,  se  o  aviso  existisse  no  País.  “Os

usuários  ganhariam um mecanismo de controle,  para  que saibam quanto  de  fato

estão gastando, e as cobranças indevidas poderiam diminuir”, avalia.

Segundo o Idec, a pesquisa foi baseada em possível medida da agência do setor

de  comunicação  norte-americana.  A  Federal  Communications  Commission  quer

obrigar as operadoras dos Estados Unidos a avisar seus clientes quando chegarem

ao  limite  dos  seus  planos,  tanto  para  voz,  quanto  para  transmissão  de  dados  e

internet móvel.

O “Diário do Grande ABC” questionou a Anatel, responsável pela regulação do setor

no País, sobre a possibilidade de obrigar o serviço; porém, não obteve resposta.

A falta  de  mecanismos  de  controle  acabam  por  facilitar  o  cobrança  de  valores

exorbitantes  e  consequentemente  aumentam  a  inadimplência,  levando  diversos

consumidores a ter o seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores.

Assim  sendo,  este  projeto  de  lei  tem  como  objetivo  obrigar  as  empresas  a

disponibilizar os mecanismos citados, para defesa dos direitos dos consumidores.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.147/2012

Obriga  a  realização  de  exames  diagnósticos  de  hemoglobinopatias  no  período

neonatal,  nas  maternidades  e  nos  estabelecimentos  hospitalares  congêneres

localizados no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam as maternidades e os estabelecimentos hospitalares congêneres

localizados no Estado de Minas Gerais obrigados a realizar exames diagnósticos de

hemoglobinopatias em todos os recém-nascidos.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde deverá ser comunicada sobre os casos
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positivos  para  orientar  os  programas  de  assistência  às  crianças  por  meio  das

secretarias municipais de saúde.

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

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  obrigar  as  maternidades  e  os

estabelecimentos hospitalares congêneres localizados no Estado de Minas Gerais a

realizar exames diagnósticos de hemoglobinopatias (doenças genéticas decorrentes

de anormalidades na estrutura ou na produção da hemoglobina, molécula presente

nos glóbulos vermelhos e responsável pelo transporte do oxigênio para os tecidos)

em todos os nascidos vivos.

O desenvolvimento socioeconômico, o controle dos fatores ambientais e os grandes

avanços científicos fizeram com que as patologias infecciosas deixassem de ser o

principal  e  único  problema  de  saúde  pública.  Nesse  contexto,  de  transição

epidemiológica,  surgiram  desafios  para  os  profissionais  que  lidam  com  a  saúde

pública, cujo enfoque se volta também para a prevenção e o controle das doenças

genéticas.  Entre  as  patologias  genéticas  mais  prevalentes  em  todo  o  mundo,  as

hemoglobinopatias ocupam um lugar de destaque. Cerca de 270 milhões de pessoas

são portadores de hemoglobinas anormais,  em diferentes combinações e quadros

clínicos,  que  variam  de  assintomáticos  a  letais.  No  Brasil,  devido  à  grande

miscigenação racial, houve dispersão de genes, principalmente os relacionados com

as síndromes falciformes e talassêmicas.

A ideia deste projeto de lei  é garantir  a  todos os recém-nascidos do Estado de

Minas Gerais o igual acesso aos testes de triagem, visando ao diagnóstico precoce e

ao tratamento de anormalidades no metabolismo, bem como à orientação necessária

aos pais.

Diante do exposto, e por entender ser de grande relevância esta iniciativa, peço

apoio aos meus ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.148/2012

Institui medidas de segurança em casos de transfusão de sangue no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os hospitais, casas de saúde e mate rnidades públicas ou privadas,

no  âmbito  do  Estado,  obrigados  a  adotar  medidas  de  segurança,  além  das  já

previstas na Resolução Federal RDC nº 153, de 2004, que têm o objetivo de evitar a

troca do tipo sanguíneo em caso de transfusão.

Art. 2° - Para consecução do objetivo do artigo ant erior, definem-se como medidas

de segurança:

I  –  assinatura  de  um  termo  de  concordância  dos  familiares  de  primeiro  grau

assentindo com a tipagem sanguínea a ser utilizada para a transfusão, o que não

exime o médico atendente da responsabilidade, obrigações e cominações previstas

na Resolução - RDC nº 153, de 2004, bem como a clínica, o hospital, enfim, qualquer

órgão em que o receptor esteja baixado;

II – em caso de negativa dos familiares com relação ao tipo sanguíneo, torna-se

obrigatório nova coleta para a realização da contraprova;

III – em casos de extrema urgência e não se conseguindo a comunicação com um

dos familiares, o procedimento far-se-á mediante compromisso assinado pelo médico

atendente, do responsável pelo laboratório e do banco de sangue, afirmando que o

sangue a  ser  utilizado é  compatível  com o  do  paciente  nos termos da resolução

citada no inciso I.

Art. 3º - As instituições referidas no art. 1º desta lei terão o prazo de noventa dias

para o cumprimento ao disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: Submeto à consideração dos Deputados este projeto de lei, que institui

medidas de segurança em caso de transfusão de sangue no Estado.

Este projeto de lei  tem por objetivo inovar  e avançar,  criando mais  um fator de

segurança no momento da transfusão de sangue que se configura em instante de
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altíssimo risco,  posto  que é  exatamente  neste  ponto que  todos os  envolvidos  na

proteção da vida e segurança do paciente (parentes, médicos, equipe médica, órgãos

afins), devem convergir.

Desse modo a aprovação deste projeto criará, por assim dizer, um fator maior de

segurança e de proteção do bem maior da sociedade – a vida.

Nesse sentido, como toda forma de assistência médica é de suma importância, e,

para dar  continuidade a essas dignas ações de interesse público, faz-se mister  o

apoio dos nobres pares.

- 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 3.149/2012

Institui  a  obrigatoriedade do fornecimento de sacolas  plásticas biodegradáveis  e

serviço  de  acondicionamento  de  mercadorias  em  supermercados,  hipermercados,

atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos

varejistas  congêneres  do  Estado  de  Minas  Gerais  obrigados  ao  fornecimento  de

sacolas plásticas biodegradáveis aos respectivos clientes, além da efetiva prestação

do serviço de acondicionamento das mercadorias comercializadas.

Art. 2º - A manutenção e a responsabilidade desse serviço ficará por conta única e

exclusiva do estabelecimento comercial.

Art.  3º  -  Para  cada máquina  registradora em operação,  haverá  pelo menos um

empregado encarregado da tarefa referida no art.  1º,  devidamente uniformizado e

identificado.

Art.  4º - O quadro de funcionários necessários ao desempenho da prestação de

serviços instituída no art. 1º desta lei deverá ser composto por, no mínimo, 10% (dez

por  cento)  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  observadas  as

compatibilidades funcionais.

Art.  5º  -  Os  estabelecimentos  a que se refere esta  lei  deverão afixar,  em local

visível,  no  seu  interior,  cartazes  informando  aos  clientes  a  obrigatoriedade  da
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prestação desse serviço.

Art.  6º  -  O  não cumprimento  dos  dispositivos  desta  lei  implicará  ao  infrator  as

seguintes penalidades:

I - notificação preliminar;

II - auto de infração;

III - auto de multa;

IV - cassação da licença de funcionamento.

Art. 7º - Caberá ao Executivo, por meio do departamento competente, divulgar o

teor desta lei e fiscalizar sua aplicação.

Art. 8º - O Executivo terá noventa dias para regulamentar esta lei.

Art. 9º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei visa atender o clamor da sociedade no que se refere

à cobrança indevida dos estabelecimentos comerciais pelo fornecimento de sacolas

plásticas no Estado de Minas Gerais.

Vale  mencionar  que  o  consumidor  do  Estado  se  sentiu  enganado  quando  os

estabelecimentos comerciais, especialmente os supermercados, passaram a cobrar

pelo fornecimento de sacolas plásticas biodegradáveis, servindo-se da boa intenção

de preservação ambiental, para obterem vantagens econômicas.

Ressalte-se finalmente que este projeto de lei objetiva garantir o atendimento aos

consumidores, que são os maiores prejudicados com a atual situação, uma vez que

todo o custeio do produto, acrescido ainda de grande margem de lucro, está sendo

pago inteiramente por eles.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

meus o nobres pares à sua célere tramitação e aprovação.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.150/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Águas Que Purificam, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cristã  Águas  Que

Purificam, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: A Associação Cristã Águas Que Purificam, fundada em 10/3/2008, com

sede no Município de Uberlândia, é uma entidade sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado, que visa a promoção da assistência social, da cultura e da

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Tem como escopo contribuir

para  a  preservação  ambiental  e  atender  as  necessidades  dos  associados  com

projetos  nas  áreas  sociais,  de  educação,  de saúde  e  de  habitação,  entre  outros,

visando o desenvolvimento sustentável da própria comunidade.

Sua missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, motivo

pelo  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  desta  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.

- 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 3.151/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias,

com sede no Município de Antônio Dias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Antônio Dias, com sede no Município de Antônio Dias.

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

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.
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Luzia Ferreira

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a

Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias, com sede nesse Município. Trata-

se de entidade sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, que não

remunera seus Diretores.

A Associação tem por finalidade a melhora da qualidade de vida dos associados e

seus  familiares,  desenvolvendo  para  tanto  ações  de  suporte  que  promovam  o

aperfeiçoamento  do  processo  produtivo  e  ocasionem  melhores  preços  para  os

produtos e menores custos para a compra de insumos, contribuindo para o fomento e

racionalização das explorações agropecuárias e para a proteção do ambiente.

Considerando  a  missão  e  os  objetivos  da  entidade,  solicito  o  apoio  dos  meus

nobres 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.

REQUERIMENTOS

Nº  3.009/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao TRT da 3ª Região pedido de providências para a instalação de uma

vara  da  Justiça  do  Trabalho  no  Barreiro,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.010/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  PMMG  pelos  14  anos  do  lançamento  do  Programa

Educacional de Resistência às Drogas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.011/2012,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que solicita  seja  encaminhada  à

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal manifestação de apoio à aprovação dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.295/2000,  que  dispõe  sobre  a  jornada  de  trabalho  de

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e 4.924/2009, que dispõe sobre o

piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e

da parteira.

Nº 3.012/2012, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhados ao

Ministério do Trabalho e Emprego manifestação de protesto contra a política de cortes
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no orçamento adotada pelo Governo e pedido de providências para que introduza um

processo  de  reestruturação  e  investimentos  na  valorização  profissional  dos

trabalhadores lotados na Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais.

Nº  3.013/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a implementação

de programa de vigilância em saúde do trabalhador, bem como a adoção de medidas

para a instrução do Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador.

Nº 3.014/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

TST pedido de providências com vistas a que se agilize a tramitação do processo que

trata da terceirização de trabalhadores na Cemig.

Nº 3.015/2012,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  das

condições de trabalho nas obras do Mineirão.

Nº  3.016/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Juízo  da  Vara  Única  e  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de

Turmalina pedido de providências para que se agilize a execução constante nos autos

em  que  são  partes  o  Sr.  Paulo  Antônio  Luiz  de  Azevedo  e  outros  em  face  de

ArcelorMittal Inox Brasil.

Nº  3.017/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  as

unidades  em  operação  no  entorno  da  Comunidade  Eliana  Silva,  localizada  no

Barreiro, sejam orientadas a cessar os atos de hostilidade e intimidação contra as

famílias ali instaladas e a garantir a segurança exterior ao perímetro da ocupação.

Nº  3.018/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

apuração  de  eventual  e  injustificada  morosidade  no  andamento  processual  da

execução  constante  dos  autos  em  que  são  partes  o  Sr.  Paulo  Antônio  Luiz  de

Azevedo e outros em face de ArcelorMittal Inox Brasil.

Nº 3.019/2012, da Comissão de Educação, em que solicita sejam encaminhadas à

Secretaria de Ciência e Tecnologia, ao Cetec e às secretarias dos Municípios que

compõem  a  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  a  apresentação  do  projeto
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"Miniusinas Solares Fotovoltaicas em Sistema de Transporte Rápido por  Ônibus -

BRT-", do acadêmico Kaiodê Leonardo Biaque, vencedor do Prêmio Jovem Cientista

do  CNPq  em  2011,  e  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de  29/2/2012  dessa

Comissão,  para  que  possam  avaliar  a  viabilidade  de  implantação  do projeto  nos

referidos Municípios.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão do Trabalho (2) e

dos Deputados Anselmo José Domingos, Antônio Júlio e Duilio de Castro.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Participação Popular, de Esporte, de Segurança Pública e

da Pessoa com Deficiência.

Registro de Presença

O Sr. Presidente – A Presidência registra a presença, em Plenário, do Conselheiro

Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr.  Presidente, Deputadas e Deputados; pessoal do

Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que comparece a

esta Casa na expectativa de votarmos o projeto, e público que nos acompanha pela

TV Assembleia.

Ontem, mais uma vez, ocorreu o que toda semana os Deputados e as Deputadas

vêm anunciando e do qual têm cobrado providências do governo federal. Ontem, no

Km 2, próximo ao Bairro Buritis, houve mais um acidente no Anel Rodoviário. Esse

Anel Rodoviário mata todos os dias, é a avenida da morte; além da rodovia da morte,

a  BR-381.  O  ex-Presidente  Lula  esteve  em  Belo  Horizonte  dizendo  que  liberaria

recursos. E o Prefeito Marcio Lacerda propôs ao ex-Presidente e à Presidenta Dilma

que se passasse o Anel Rodoviário para a responsabilidade da Prefeitura de Belo

Horizonte, que cuidaria dele, o recuperaria e faria a sua manutenção.

No entanto, providência nenhuma foi tomada. Colocaram alguns radares na descida

próxima  ao  Bairro  Betânia,  no  intuito  de  evitar  novos  acidentes.  Mas  ali  passam

muitos  caminhões  que vêm do Rio de Janeiro e de São Paulo,  e o pessoal  não
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conhece aquela descida, bastante íngreme. O intuito era parar aqueles caminhões.

Durante  as  chuvas  do final  do  ano,  vimos  que várias  barreiras  caíram,  não só

próximo ao Bairro Buritis, mas na BR-040. Na BR-381, todos os dias morre gente, é a

rodovia da morte. Vidas sendo ceifadas, e o governo de braços cruzados.

A novela do metrô de Belo  Horizonte dura 26 anos. Tivemos a visita  de  vários

Ministros, que compareceram ao Palácio para anunciar a liberação de recursos para

a conclusão do metrô. Na época, o Ministro Dutra iria se reunir com o Governador

Aécio, mas quem o recebeu foi o Vice-Governador Anastasia. Fui ao Palácio, pois já

sabia  que ele  iria  anunciar,  mais  uma vez,  recursos  para  o  metrô.  Falei  que iria

desmenti-lo cara a cara, mas o pessoal do governo me pediu para não fazê-lo. Eu ia

fazer mesmo, mas o Governador ficaria constrangido. Então falei que não ficaria ali

porque  iriam  prometer  mais  uma  vez,  e  o  dinheiro  não  chegaria.  E  foi  o  que

aconteceu. Já se passaram mais de quatro anos, mas só tem a promessa.

Há poucos dias, a imprensa noticiou que a Presidenta Dilma liberaria o recurso para

o metrô. Agora, o governo está dizendo que não existe projeto para o metrô, portanto

não vai liberar o recurso. Vejam a situação. E quando chega a época de eleição, é

aquela conversa de sempre: “O metrô está chegando!” Eu me lembro do Vice-Prefeito

de Belo Horizonte, Roberto Carvalho. A região do Barreiro tinha cerca de 120 faixas

anunciando que o metrô estava chegando. Isso faz oito anos. Mas o metrô não chega

de jeito nenhum.

Precisamos, Deputado João Leite, do prometido rodoanel, que desafogará o Anel

Rodoviário,  que desviará esse nosso trânsito caótico. Ontem vimos a situação de

Belo Horizonte.  Deputados desta Casa demoraram para chegar ao Sion, à região

Leste,  cerca de 1h30min,  2 horas.  Se cai  uma chuvinha,  embola tudo e ninguém

consegue se locomover. Queremos que a palavra dada seja cumprida. Há projetos.

Todos  podem  ir  à  CBTU.  Eu  e  o  Deputado  João  Leite  coordenamos  a  Frente

Parlamentar  em  Defesa do Metrô  em Belo  Horizonte  e  na  Região  Metropolitana.

Realizamos várias audiências públicas, e vários projetos foram apresentados. Está

havendo boicote a Belo Horizonte, boicote a Minas Gerais, para que as obras não

sejam concluídas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Célio Moreira.
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V. Exa. traz a este Plenário nesta tarde tema de extrema importância para todos nós.

Esse discurso do governo federal de que não há projetos já virou uma constante.

Pobres coitados dos Prefeitos que estão para receber os valores da segunda etapa

para obras de suas cidades! Dizem sempre que os Prefeitos não têm projetos. Isso é

impressionante.  Os Prefeitos  conseguem fazer  projetos para o governo de Minas,

assinam  convênios,  mas  não  conseguem  fazê-lo  para  o  governo  federal.  Isso  é

impressionante. Basta fazer uma pesquisa com todos os Prefeitos do Brasil, e vocês

perceberão os resultados dessa parceria.

Simultaneamente, vale lembrar que em 2009 o então Governador Aécio Neves, ao

lado do atual Prefeito Marcio Lacerda, levou ao Presidente Lula o projeto do metrô,

que foi engavetado. Agora estão anunciando - está em minhas mãos - a liberação de

R$2.800.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte, sendo R$1.000.000.000,00 pelo

governo federal e R$1.100.000.000,00 de contrapartida pelo governo do Estado, além

de recursos da Prefeitura de Belo Horizonte. Por enquanto tudo é discurso.

O Deputado Célio Moreira* - De Belo Horizonte e Contagem.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Belo  Horizonte  está  aguardando.

Ficamos aqui, a manhã inteira, ouvindo parlamentares da Oposição falar muito sobre

os empréstimos que Minas está tomando. Falaram da dívida de Minas. V. Exa., como

a maioria dos Deputados, deve ter recebido convite da Assembleia Legislativa do Rio

Grande do Sul – não foi da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia do

Rio Grande do Sul fará seminário, no dia 14 de maio, para discutir as dívidas públicas

dos 27 Estados da Federação. Minas Gerais não é o único Estado que possui dívida

pública. Vinte e sete Estados estão endividados. O Rio Grande do Sul tem uma dívida

pública de R$40.000.000.000,00, conforme consta no fôlder de propaganda daquela

Assembleia. A dívida pública do Rio de Janeiro é de R$48.000.000.000,00. Eles farão

propostas para encaminhar ao governo federal.  Será verificada a sensibilidade do

governo federal nesse quesito tão importante para os Estados.

Vale apenas registrar  que, quando Aécio Neves assumiu o governo em 2003, a

dívida pública já existia. Essa dívida já vinha sendo arrolada há muito tempo. Repito

para os que nos assistem: não apenas Minas Gerais possui dívida pública. Os 27

Estados  da  Federação  têm  dívida  pública  com  a  União,  em  cifras  expressivas.
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Precisamos verificar a sensibilidade do governo federal para com esse quesito de

extrema importância para o bem-estar dos Estados. Deputado Célio Moreira, V. Exa.

que  é  um  Deputado  incansável  ao  tratar  das  demandas  das  cidades  mineiras,

especialmente das de Belo Horizonte, sabe muito bem da importância de separarmos

déficit zero de dívida pública. Isso tem de estar claro. São coisas distintas.

Agradeço  o  aparte  a  mim  concedido  por  V.  Exa.  Parabenizo-o  por  seu

pronunciamento.

O Deputado Célio Moreira - Muito obrigado, Deputado. O governo federal hoje é um

grande agiota, cobra caro, muito caro, dos Estados. Caravanas de Municípios todos

os meses vão a Brasília, a fim de pedir dinheiro para a saúde, para a infraestrutura,

etc. Hoje quem tem dinheiro é o governo federal, que faz convênios e contratos com

Estados  e  Municípios,  da  forma que  lhe  convier.  Quanto  a  essa  questão  de  ser

oposição ou situação, estamos aqui para lutar pelo bem de Minas Gerais, para que

esse tenha segurança, saúde, boas condições de meio ambiente, infraestrutura.

E esses juros exorbitantes que V. Exa. expõe aqui poderiam ser aplicados na saúde

e no funcionalismo público. Mas o governo federal retém esse recurso, que, com toda

certeza, está fazendo falta - e muita -, tanto para o governo de Minas Gerais, quanto

para os governos dos outros Estados. A Presidente Dilma, que é do PT, puxou a

orelha do Governador da Bahia, porque ele estava, junto com outros Governadores,

pedindo para baixar os juros. Foi puxada a orelha dele e a do Governador do Estado

do Rio Grande do Sul, a quem a Presidente Dilma chamou e disse: “Você é do nosso

partido,  por  isso  não  pode  cobrar.”  Ele  respondeu:  “Mas,  Presidente,  não  tenho

dinheiro para pagar as dívidas do Estado, pois tudo está indo para a União.” Agora,

os Governadores vão reunir-se no Rio Grande do Sul,  vão fazer um documento e

apresentá-lo  ao  governo  federal.  Vamos  pedir  aos  nossos  Senadores  e  aos

Deputados  Federais  que  eles  sejam  mais  firmes  na  cobrança  ao  Ministro  e  à

Presidente. Concedo aparte ao Deputado Doutor Wilson.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Meu caro Deputado Célio Moreira,

parabenizo-o pelo pronunciamento e reativo o compromisso das cidades de nossa

região,  tais  como  Muriaé,  Ervália  e  Viçosa.  Além  disso,  gostaria  de  destacar  o

descuido do governo federal com as rodovias federais do nosso Estado. A BR-356,
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que vai de Muriaé até Ervália, possui trechos nos quais não existe asfalto. Nesses

trechos ocorrem inúmeros acidentes graves; neles inúmeras pessoas já perderam

suas  famílias.  Há  anos  cobramos  providências  voltadas  para  a  melhoria  dessa

estrada.

Hoje a OAB desencadeou uma reivindicação tendo em vista  a resolução desse

grave problema nas estradas, e nós, como representantes dessa região, somos alvos

também dessa cobrança, que é justa, porque nenhuma providência tem sido tomada

e nenhum sinal tem sido dado para essa resolução. Frequentemente, quando venho a

Belo  Horizonte,  passo  por  essa  rodovia  e  nela  vejo  placas.  Nós,  Deputados,

representantes da região, somos cobrados por faixas nas estradas. Muriaé, Ervália e

Viçosa têm quatro Deputados, e nada é feito pela rodovia. Inúmeras vezes, passamos

essa cobrança ao DNIT e até já a levamos para Brasília.  Infelizmente, o governo

federal não tem dado atenção a nenhuma reivindicação da nossa região.

Temos aqui fotos que mostram a estrada alagada e caminhoneiros com caminhões

atravessados nas rodovias, porque nela não há mais condições de tráfego. Pacientes

que são transferidos de Viçosa, de Ervália, enfim, de toda a região para os hospitais

de referência em Muriaé não conseguem, muitas vezes, passar com a ambulância

por aquela estrada. Então, essa é uma reivindicação justa da população da região. A

OAB, por meio do “site” www.br356urgente.com.br, apresenta vídeos, mostrando o

estado calamitoso em que se encontra aquela rodovia.  Esperamos que o governo

federal  tenha sensibilidade e  faça  algo  para  resolver  a  situação dessa estrada e

melhorar a qualidade de vida das pessoas que passam por ela quase diariamente.

Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Muito obrigado, Dr. Wilson. Sou testemunha disso, pois

estive há 10 dias na cidade de Guiricema, próxima à Ervália, e realmente vi essa

situação. A Presidente Dilma, com os pulmões cheios, fala: “Sou mineira.” Porém ela

precisa fazer alguma coisa por Minas Gerais, porque este Estado não aguenta mais

essa situação. Minas Gerais tem 853 Municípios, e o governo do Estado, sozinho,

não aguenta tudo isso. Nosso Estado tem a maior malha rodoviária do País e ainda

quer assumir as BRs e o Anel, que é de responsabilidade do governo federal, e este

não oferece essa possibilidade.
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Sr.  Presidente,  para  concluir,  a  Presidenta  Dilma  vem  aqui,  buscando  jornais,

televisões e rádios e dizendo que liberaria R$2.000.000.000,00, R$3.000.000.000,00,

R$1.000.000.000,00,  mas  cadê  o  dinheiro?  O  dinheiro  não  chega  aos  cofres.  E

quando todo o mundo está naquela expectativa, na hora que chega no DNIT nada

acontece.  Aliás  apresentei  um  requerimento,  e  o  Deputado  Adalclever  Lopes,

Presidente da Comissão de Transporte, já o aprovou na Comissão. Vamos realizar

uma  audiência  pública  com  o  DNIT  para  dar  explicações.  Será  o  DNIT  um

departamento  nacional  de  incompetência?  DNIT:  departamento  nacional  de

incompetência  terrestre.  Não  é  possível  um  departamento  do  governo  federal

empurrar com a barriga tantas pessoas que passam todos os dias pelas rodovias

federais.  Então, se não tem competência, passe para o governo estadual, que ele

fará as obras; se não tem competência, passe para o Município, que ele fará as obras

e dará atenção às pessoas que ali circulam. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Carlos Miranda.

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

Deputados,  telespectadores  da  TV Assembleia,  companheiros  e  companheiras  do

Tribunal  de Contas,  trabalhadoras e trabalhadores,  podem ter  certeza de que eu,

como dirigente sindical e agora como Deputado, estarei atento ao Projeto de Lei nº

2.601/2011 junto com vocês, para que se possa fazer o melhor. Como eu disse pela

manhã,  a  reserva  moral  deste  país  se  chama  trabalhadores  e  trabalhadoras.

Portanto, podem ter certeza de que estaremos mais uma vez juntos a vocês nesse

momento tão importante.

Venho à tribuna para saudar a todos os trabalhadores de Minas e do Brasil pelo 1º

de maio. Estou Deputado pelo povo e com a força do trabalhador. Em 1972, com 17

anos, fui morar em Ipatinga, onde consegui emprego como metalúrgico na Usiminas.

Acreditando na possibilidade de melhores condições de trabalho para todos, ingressei

no movimento sindical e acabei vencendo seis eleições para a Presidência do maior

sindicato  do  Estado  de  Minas,  o  Sindipa.  Na  entidade  sindical  sempre  lutei  por

garantias  e  melhoras  concretas  para  a  classe  trabalhadora,  conseguindo  alguns

acordos históricos com a Usiminas, como o fim do turno fixo, a jornada de 40 horas
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que tanto almejamos e que está emperrada no Congresso Nacional, mas em Ipatinga

ela já é realidade há mais de 10 anos.

E é com a alma preenchida que retorno de nossa querida Ipatinga, onde realizamos

o  maior  1º  de  maio  de  Minas  Gerais.  Em  sua  10ª  edição,  a  Festa  da  Família

Metalúrgica e a Festa do Trabalhador promovida pelo Sindipa reuniram quase 100 mil

pessoas na Avenida Pero Vaz de Caminha, no Bairro Bom Retiro, em Ipatinga.

Alguns articulistas têm dito que o movimento sindical trocou a luta pela festa e pelos

prêmios. Isso não é bem verdade. Isso é competência do movimento sindical para

atrair  trabalhadores e trabalhadoras que acham que só manifestações não seriam

suficientes.  Então,  é  com  esse  espírito  que  o  movimento  sindical  tenta  atrair

trabalhadores e trabalhadoras para celebrar o 1º de maio. Mas nessa celebração,

nessa premiação e nas apresentações dos artistas brasileiros está o protesto contra

os  baixos  salários,  contra  a  desindustrialização  do  Brasil,  pelo  fim  do  fator

previdenciário,  pela  aprovação  das  Emendas  nºs  151  e  158  e  pelo  reajuste  da

aposentadoria desse pessoal tão explorado que ajudou a construir este país.

Gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao nosso grande companheiro

e  hoje Governador  interino,  Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta  Casa,  que

abrilhantou o nosso evento, esteve em Ipatinga, como sempre atento, enchendo de

orgulho a todos os presentes.

Aproveito  este  espaço  para  manifestar  ainda  minha  alegria  pela  indicação  do

Deputado Federal Brizola Neto como o novo Ministro do Trabalho e Emprego, por sua

trajetória política feita com responsabilidade, dedicação e coerência. Seu nome traz a

força de importantes setores do movimento trabalhista nacional, entre eles a Força

Sindical, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e o Movimento

Sindical do PDT-MG. Brizola Neto representa a força e a luta do legado deixado por

seu avô, Leonel de Moura Brizola, grande líder trabalhista e fundador do PDT. Como

membro da Direção Estadual  e Nacional  do  PDT e um dos fundadores da Força

Sindical, acredito que o novo Ministro do Trabalho chega com novo gás e disposição

para lutar por mais avanços, incluir o trabalhador nas grandes discussões nacionais:

jornada de 40 horas, fim do fator previdenciário, aprovação das Convenções 151 e

158, jornada de trabalho de 30 horas para os profissionais da saúde. Tudo isso está
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adormecido no Congresso, mas agora, com o novo Ministro, será colocado em pauta

novamente.  É  importante o trabalhador  se qualificar,  estudar,  fazer  cursos,  pois  o

mercado está cada vez mais exigente. Estamos vivendo uma conjuntura favorável

para  a  formalização  e  a  modernização  das  relações  trabalhistas  em  nosso  país.

Então quero saudar aqui a Presidenta Dilma por sua sábia e excepcional escolha de

um jovem líder que tem o DNA do trabalhismo.  Saudamos o novo Ministro.  Com

certeza, os interesses dos trabalhadores serão, mais uma vez, inseridos na discussão

nacional.

Na  reunião  de  ontem,  quando  a  AMM  fez  uma  abertura  excepcional,  o  que

escutamos foi o debate sobre o discurso do Presidente desta Casa e Governador em

exercício. Esse jovem Governador e Presidente do Legislativo mineiro ressaltou a sua

preocupação com os excluídos de Minas. Ele tem proporcionado a esta Casa e ao

povo mineiro debates importantes, entre eles sobre o combate à pobreza e sobre a

dívida do Estado. Portanto o ilustre parlamentar Dinis Pinheiro nos orgulha por sua

conduta nesse período peremptório em que comanda o governo de Minas.

Antes de conceder aparte aos colegas, quero abordar, mais uma vez, a questão da

BR-381.  Infelizmente,  a  região  Leste  de  Minas  é  uma  das  mais  esquecidas  e

empobrecidas  do  Estado.  Tem  uma  rodovia  conhecida  como  rodovia  da  morte,

planejada  e  construída  na  década  de  50  pelo  saudoso  Presidente  Juscelino

Kubitschek.  Naquela época,  trafegavam pela BR cerca de 10 mil  carros por  mês.

Hoje, são aproximadamente 500 milhões de carros. E a rodovia é a mesma. Quantos

trabalhadores perdemos nessa estrada! Quantos trabalhadores se deslocam do Vale

do Aço e do Vale do Rio Doce para procurar emprego em outras regiões, porque não

é  possível  promover  desenvolvimento  se  não  houver  acesso  fácil.  Há  um  mês,

perdemos 16 trabalhadores que deixaram o Vale do Aço para procurar emprego em

outro lugar devido à falta de desenvolvimento que passa exclusivamente pela BR-

381.

Então gostaria de convocar aqui todos os parlamentares e o povo mineiro, afinal

precisamos reagir diante dessa situação. Não podemos ficar a vida inteira fazendo só

discursos. Vejo aqui o colega Deputado Délio Malheiros, que tem uma vida política

ativa,  participativa,  uma das pessoas que está discutindo a questão da dívida de
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Minas. Disse de manhã e repito: não acredito muito em discurso, não acredito em

conversa de bastidores e em conversa de escritório. Se a população de Minas Gerais

não  for  a  Brasília  invadir  aquele  Congresso,  o  Palácio  e  exigir  que  haja  uma

discussão da questão da dívida,  ficaremos anos  e anos discutindo esse assunto.

Enquanto isso, a população continuará morrendo, continuará sendo excluída.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)  –  Ilustre  companheiro  Luiz Carlos

Miranda, em primeiro lugar, como Líder da bancada, gostaria de registrar a nossa

satisfação e orgulho de ter V. Exa. nos quadros do PDT, principalmente porque V.

Exa.  tem  no  seu  DNA também  as  bandeiras  do  trabalhismo  do  nosso  partido.

Portanto, quero aqui referendar todos os pontos da fala de V. Exa. na tribuna desta

Casa e dizer que, para nós ,V. Exa. engrandeceu o PDT e, obviamente, conta com o

nosso apoio.

Logo no início, V. Exa. disse que estaria aqui atento à votação do projeto de lei que

trata da questão dos nossos servidores do Tribunal de Contas. Tanto V. Exa. como

este Deputado viemos de movimentos de trabalhadores e sabemos exatamente o que

é essa luta. Então quero cumprimentá-lo porque V. Exa. esteve sempre atento e, de

imediato, já direcionou sua fala aos trabalhadores do Tribunal de Contas, dizendo que

o PDT estará firme na votação favorável ao projeto de lei. Gostaria de dizer que sua

presença nos alegra, que é um parlamentar consciente, mas, acima de tudo, V. Exa.

engrandece os quadros do nosso partido porque traz na essência aquilo que nós, do

PDT, defendemos como principal bandeira de luta: a defesa do trabalhador.

Portanto, mais uma vez gostaria de externar aqui a nossa alegria de ter V. Exa.

como parlamentar  mineiro.  Que V.  Exa.  possa permanecer  nesta  Casa por  muito

tempo, pois sua bandeira se confunde com a bandeira do nosso partido. Parabéns,

Deputado Luiz Carlos Miranda.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda*  –  Obrigado,  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Concedo  um  aparte  a  esse  ilustre  colega  e  parlamentar  que  nos  orgulha  muito,

Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros  (em aparte)  -  Deputado Luiz Carlos  Miranda,  não foi

surpresa para ninguém que V. Exa. se tenha revelado um grande líder nesta Casa e um

Deputado vocacionado para defender o trabalhismo. Portanto, V. Exa. está de parabéns.
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Neste curto espaço de tempo, gostaria de dizer a V. Exa. que, em relação à dívida

do Estado de Minas Gerais, acabamos de receber um telefonema de um jornalista

ambicioso, cuidadoso e astuto do jornal “Hoje em Dia”, da Capital Federal. Ele acaba

de  descobrir  que  a  Presidente  Dilma  enviou  um  comunicado  para  o  Congresso

Nacional.  Trata-se de  um risco  da  ação no Supremo que impetramos –  e  que a

própria União reconhece – no valor acima de R$50.000.000,00, que a União está

retendo ilicitamente de Minas Gerais. E, por força da Constituição, a Presidente teve

de comunicar ao Congresso Nacional que essa ação representa um risco enorme

porque é uma ação que está fundamentada na Constituição, fundamentada na lei e

na jurisprudência do Supremo.

Por último, gostaria de cumprimentar esses valorosos trabalhadores do Tribunal de

Contas  de  Minas  Gerais  e  dizer  que  eles  não  precisam  agradecer  a  nós,

especialmente a mim, funcionário também de carreira. Afinal, o que esta Casa está

fazendo é cumprindo a sua obrigação de atender aquilo de que eles mais necessitam

neste momento, que é o seu plano de carreira, consubstanciado no Projeto de Lei nº

2.601/2011. Tenham certeza de que esta Casa aprovará esse projeto sem ressalvas,

porque  é  tudo  que  o  senhores  merecem.  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  muito

obrigado e parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Luiz Carlos Miranda* - Muito obrigado, companheiro Délio Malheiros.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Serei rápido em virtude do tempo. Quero

parabenizar  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  pelo  pronunciamento.  Como  a

discussão que V. Exa. traz é voltada ao direito dos trabalhadores, quero aproveitar

também para saudar  o Sr.  Antônio Andrada,  Presidente do Tribunal de Contas de

Minas Gerais - TCE -; os valorosos servidores do sindicato e os membros do TCE.

Quero dizer  que estamos nesta luta com vocês e que aprovaremos aqui,  o  mais

rapidamente possível, o projeto que modifica o plano de carreira dos servidores do

Tribunal de Contas.

Deputado Luiz Carlos Miranda, quero apenas trazer uma informação: o Deputado

Federal  Weliton  Prado  está  hoje  reunido  com  o  Sr.  Valmir  Campelo,  Ministro  do

Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU -,  que é  o  relator  do  processo que trata  da

devolução dos valores cobrados indevidamente nas contas de luz. O TCU apontou
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um erro no método do cálculo da tarifa no período de 2002 a 2009: constatou-se que

nesse período houve cobrança indevida aos consumidores de todos os Estados de

mais de 7 bilhões, que hoje, corrigidos, ultrapassam R$12.000.000.000,00. Então, o

Deputado  Weliton  Prado  está  agora  com  o  relator  para  pedir  apoio  a  fim  de

revertermos  esse processo.  Fizemos  a  correção na  época.  Quando  fui  Deputado

Federal, membro da CPI que investigou a composição das tarifas de energia elétrica

em todo o Brasil, enviamos um requerimento ao Tribunal de Contas, que confirmou o

erro  na cobrança da tarifa.  Durante  os  trabalhos da CPI,  o  Presidente  da Cemig

também assumiu o erro. Fizemos a correção, mas até agora os consumidores não

tiveram devolvidos  os  valores  cobrados  a  mais.  O Deputado Elismar  Prado está,

neste momento, discutindo essa questão com o Ministro relator. Ele também é autor

de um decreto legislativo que obriga a devolução dos valores cobrados a mais e já

teve apoio de mais de 300 Deputados. O projeto tramita em caráter de urgência. É só

para  informar.  Depois  trataremos  novas  notícias  sobre  esse  processo,  que  é  de

grande interesse para os consumidores de todo o Estado. Parabéns, Deputado Luiz

Carlos Miranda; parabéns, trabalhadores do TCE.

O Deputado Luiz Carlos Miranda* - Sr. Presidente, quero apenas concluir. Obrigado,

Deputado  Elismar  Prado.  Quero  chamar  a  atenção  dos  trabalhadores  porque  eu

estava no carro e ouvi a notícia de que haviam cortado o 14º e o 15º salários dos

Deputados  Federais.  O  repórter  achou  que  isso  havia  sido  uma  grande  vitória.

Primeiro,  Deputados  são  passageiros,  estão  aqui  hoje  e  amanhã  não  são  mais

Deputados; estou aqui Deputado, mas amanhã não serei mais. O que precisamos

discutir no Brasil é que todos os trabalhadores deste país tenham o 14º e o 15º, e não

brigar para que meia dúzia perca o que já tem. A ideia é de cortar do Desembargador,

do  Juiz,  do  Ministro,  e  os  trabalhadores  perdem  a  perspectiva  de  avançar,  de

melhorar  a  qualidade  de  vida.  Somos  maioria.  Se  alguém  avança  para  ter  uma

conquista  maior,  vamos  fazer  com  que  a  maioria  dos  trabalhadores  seja  incluída

nessa  conquista.  Ficamos,  infelizmente,  com  a  pobreza  e  com  a  pequenice.

Precisamos ter a grandeza de ser mais e lutar para ganhar mais, e não retirar direito,

porque direito perdido com certeza é um desastre para o trabalhador brasileiro. Nossa

luta precisa ser: vamos avançar, vamos ser trabalhadores conscientes, vamos brigar
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pelos nossos direitos, vamos fazer com que a dona de casa, a faxineira, a varredeira,

os funcionários do Tribunal de Contas, os metalúrgicos tenham 14º, 15º e 16º e que

sejam  respeitados  porque,  felizmente,  ainda  somos  o  orgulho  do  Brasil.  A única

reserva moral deste país chama-se trabalhador do Brasil. Obrigado e boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez* - Muito boa tarde a todas e a todos, boa tarde, Sr.

Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados.  Quero  saudar  de  maneira  muito

especial os trabalhadores do TCE e o sindicato que está aqui representado. Sejam

bem-vindos, aqui é nossa Casa.

Antes de fazer o meu pronunciamento, queria comunicar-lhes que nós do Partido

dos Trabalhadores e do PCdoB, e sou o Líder da Minoria, estamos em obstrução aqui

na  Casa.  Trata-se  de  um  procedimento  regimental  deste  Parlamento.  Isso  está

ocorrendo em função dos pedidos de empréstimo do governo do Estado e também do

TAG, mediado pelo próprio Tribunal de Contas. Nós do Partido dos Trabalhadores, do

PCdoB,  abrimos  uma  exceção  apenas  para  votar  o  projeto  de  lei  de  vocês.

Continuaremos, depois,  em obstrução. Faço esse comunicado de que fizemos um

acordo com a Mesa, entre todos os Deputados, para votarmos o projeto de lei que os

trouxe  aqui.  Continuaremos  a  obstrução  porque  queremos  debater,  entender  a

questão do empréstimo e do TAG. Tudo isso em nome do povo de Minas Gerais.

Assim, daqui a pouco, votaremos o projeto de lei que os trouxe aqui e tenho a certeza

de que será aprovado. Sejam muito bem-vindos.

Sr. Presidente, senhores telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia em

todo o Estado, tenho duas mensagens hoje. A primeira é para falar sobre a visita à

Capital,  ontem,  dos  Vereadores  da  cidade  de  Muzambinho,  acompanhados  pela

Marina,  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Monte  Belo.  Nessa  visita,

entregamos  um  abaixo-assinado  ao  Presidente  da  Cemig,  ao  Presidente  José

Henrique,  que  nos  recebeu,  bem  como  os  Vereadores  de  Muzambinho  e  os

trabalhadores de Monte Belo, de forma muito carinhosa. Agradeço-lhe, Sr. Presidente,

de  público.  Agradecemos,  também,  ao  nosso  Governador  em  exercício,  o  nosso

querido companheiro Dinis Pinheiro. Ele nos recebeu muito bem ontem, no Palácio.
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Era  o  aniversário  dele,  mas abriu  uma exceção para  nos  receber  com o  abaixo-

assinado  que  levamos  ao  Governador.  Esse  abaixo-assinado  pede  à  Cemig,  ao

governo do Estado, providências imediatas com relação à rede elétrica em todo o

Estado. Todos sabem que a rede elétrica da Cemig está precária em muitas cidades

de Minas Gerais. No Sul de Minas, então, está pior ainda. Na cidade de Muzambinho

houve um acidente grave que levou à morte uma trabalhadora no mês de janeiro.

Além disso,  a cidade tem sofrido constantes apagões,  o que levou a Câmara de

Vereadores a realizar duas audiências públicas.

Agradeço e parabenizo especialmente o Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Muzambinho,  Vereador  Gilmar  Labanca,  os  Vereadores  João  e  Marcinho,  enfim,

todos os Vereadores daquele Município, que estão empenhados na solução desse

problema. O documento assinado pela maioria dos moradores de Muzambinho pede

providências  imediatas,  substituição  dos  cabos  da  rede  elétrica,  dos  postes  e

contratação de empregados da Cemig.

O que tem acontecido lá, Sr. Presidente, é o que tem acontecido no Estado inteiro.

Quando acontece qualquer problema de apagão com a rede elétrica, o consumidor da

Cemig  liga  para  o  116.  Quando  consegue  falar,  é  atendido  por  uma  secretária

eletrônica que pede para digitar mais um número, mais outro e nunca resolve. Os

apagões têm trazido prejuízos para muita gente, especialmente para os trabalhadores

do  campo  de  Muzambinho.  Recentemente,  os  produtores  de  leite,  que  têm  um

resfriador, perderam 2 mil litros de leite, o que para aquela comunidade é uma perda

muito grande. Além disso, há o constante medo em que a comunidade vive. Para se

ter uma ideia, na Sexta-Feira da Paixão, na Semana Santa, todas as solenidades

programadas para a cidade de Muzambinho foram canceladas porque um cabo se

rompeu e começou a sair fogo dos cabos da rede elétrica. O povo, que já tinha na

memória o acidente grave e fatal ocorrido em janeiro, foi embora para suas casas, e a

Sexta-Feira  da  Paixão teve  de  ser  cancelada.  Isso  acontece em  muitas  cidades,

inclusive aqui na Capital do nosso Estado.

Então,  fomos  ao  Presidente  da  Cemig  ontem,  que  nos  recebeu,  assumiu  o

compromisso conosco de revisar a rede elétrica, de colocar um empregado da Cemig

em todas as cidades do Estado para atender ao povo e acabar com esse 116, que
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não resolve nada, e também fazer os investimentos necessários. Esperamos que o

Presidente  cumpra  esse  compromisso.  Também  o  Governador,  Dinis  Pinheiro,  o

nosso Presidente, José Henrique, assumiram compromisso com os consumidores da

Cemig. Recentemente, criamos a Associação de Clientes da Cemig no Estado de

Minas Gerais. Pagamos caro pela energia elétrica - a nossa é uma das mais caras do

Brasil -, mas a qualidade do serviço tem deixado a desejar. Foi por isso que se criou a

Associação de Clientes, para que a Cemig passe a ouvir e a respeitar mais os seus

clientes.

Também conversamos sobre Bandeira do Sul, onde, no Carnaval do ano passado,

16 pessoas morreram após um acidente com a rede elétrica. Eu disse ao Presidente

da Cemig que o desfecho desse caso foi terrível. Como um Delegado de Polícia pode

dar uma conclusão sobre uma questão tão complexa como a rede elétrica? Disse,

então, ao Presidente da Cemig e ao Governador que o caso de Bandeira do Sul pesa

nas costas da Cemig e do governo do Estado, que devem dar uma resposta à altura e

uma explicação não só para os moradores de Bandeira de Sul, mas para todos de

Minas Gerais. Estamos exigindo que a Cemig reabra o caso de Bandeira do Sul e dê

as explicações necessárias a todos os consumidores da Cemig no Estado.

Mas, Sr.  Presidente,  venho a esta tribuna também por  outro motivo,  este muito

alegre. Após falar sobre a Cemig, quero falar sobre a cidade de Alfenas, que ontem

recebeu uma notícia muito importante da Presidência da República. A partir da Rio-92

- a ECO-92 -, foram criados os Objetivos do Milênio, conhecidos pela sigla ODM, a

fim de melhorar a qualidade de vida do nosso planeta e zelar pela preservação do

meio  ambiente.  Alfenas,  entre  918  cidades,  foi  uma  das  5  que  receberam  esse

prêmio, por um programa muito importante, que tem a ver com a saúde e a qualidade

de vida. O Prefeito Luizinho criou o Programa de Acompanhamento da Gestante -

Page - para combater e diminuir a mortalidade infantil, que no Brasil ainda é muito

alta, com uma média de 19 crianças com menos de um ano de vida em cada mil

nascidas  vivas.  É  muito  alta!  E  a  mortalidade  infantil  não é  causada apenas por

questões clínicas; ela tem também uma causa social, que precisamos enfrentar.

Em  Alfenas,  o  Prefeito  criou  um  programa  que  integra  diversas  Secretarias  –

Saúde, Educação, Ação Social e, especialmente, Habitação. Todas as mulheres que
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ficam grávidas são incluídas no programa. A partir daí, se a gravidez for considerada

de risco,  clínico ou  social,  ela passa a receber  uma atenção especial.  Se há um

problema de  moradia  precária,  a  Secretaria  de  Habitação vai  cuidar  da  casa  da

gestante para melhorar as condições de habitabilidade, ou, se for o caso, alugar outra

casa – e temos centenas de casas alugadas. Se a gestante tiver crianças em idade

escolar, a Secretaria de Educação providencia para que nenhuma criança fique fora

das creches, a fim de que a gestante tenha condição de cuidar melhor da sua saúde.

Se ela tiver um problema de saúde, a Secretaria de Saúde se dedica especialmente

àquela gestante. Por fim, após o nascimento, desde o seu primeiro dia de nascida, a

criança também passa a fazer parte desse programa e a receber cuidados especiais.

Também a Secretaria de Ação Social tem um papel nesse programa. Ela cuida para

que não faltem alimentos e fraldas e para que a gestante e a sua família recebam um

cuidado todo especial. Com isso, a cidade de Alfenas reduziu a taxa de mortalidade

para apenas 3 crianças em cada 1.000 nascidas vivas.

Disse que, no Brasil, a média ainda é, infelizmente, de 19 crianças por cada 1.000

nascidas vivas, até completarem 1 ano de idade. A cidade de Alfenas atingiu o índice

de  apenas  3  crianças  por  cada  1.000  nascidas  vivas,  o  que  ainda  é  muito.

Precisamos  zerar  esse  índice.  O  ODM  é  um  programa  da  ONU,  do  Vaticano  e

também do governo brasileiro. No dia 30 de maio, o Prefeito Luizinho, acompanhado

de toda a sua equipe, irá até Brasília e receberá das mãos da Presidenta Dilma o

prêmio do ODM. Isso vira referência para outros Municípios. Se Alfenas conseguiu

fazer, por que os demais Municípios também não podem tentar? A mortalidade infantil

ocorre não apenas por questões clínicas. Ela ocorre, sobretudo e principalmente, por

questões sociais. Então, esse prêmio que o Prefeito Luizinho, de Alfenas, recebeu é

muito importante para o povo de Alfenas e, especialmente, para as mulheres e as

crianças que terão a oportunidade de serem bem olhadas e a chance de sobreviver.

O  Vaticano  se  preocupa  com  isso,  a  ONU  se  preocupa  com  isso,  e  também  a

Presidenta Dilma, nos seus programas sociais, tem a preocupação com as gestantes.

Esta semana especialmente, Sr. Presidente, comemoraremos, no próximo domingo, o

Dias das Mães. Quantas mães poderão ter seus filhos nos braços, em razão desse

programa da cidade de Alfenas? Quantas também serão, no Brasil? E a mortalidade
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infantil, no País, era muito maior ainda. Estamos, cada vez mais, reduzindo-a. Então,

quantas mães poderão ter, nos seus braços, os filhos? Deputado Doutor Viana, já lhe

concedo  um  aparte.  Quero  lembrar  que,  na  semana  passada,  o  Brasil  inteiro

comoveu-se, chegando às lágrimas, quando vimos que conseguimos salvar a vida

daquela criança que nasceu com 360g e apenas 5 meses de gestação. Então, esse

fato é possível, pois há tecnologia para isso. É preciso vontade política. É isso que o

Prefeito Luizinho teve.

O Deputado  Doutor  Viana  (em aparte)  -  Agradeço o  aparte.  Levanto-me,  neste

instante,  na  condição  de  Deputado  e,  muito  mais,  na  de  médico  pediatra,  para

parabenizar Alfenas por essa conquista e dizer que realmente essas questões sociais

são importantes. Na minha cidade de Curvelo, temos uma estatística que também é

semelhante a da cidade de V. Exa. Em Curvelo, exerci a pediatria durante 30 anos e

digo que, nos últimos 10 anos, deixamos de internar e perder crianças por causa da

merenda  escolar,  da  assistência  médica,  do  Programa  Saúde  da  Família  e  do

programa  de  médicos  de  gestante  e  da  infância  e  adolescência.  Todos  esses

programas sociais, a merenda escolar e a medicação nos postos de saúde ajudaram

a  população.  Então,  realmente  hoje  as  nossas  crianças  estão  morrendo  menos.

Melhoramos  o  nosso  índice,  em  Minas  e  no  Brasil.  Então,  quando  vemos  uma

situação como essa de destaque, na cidade de Alfenas com o Prefeito Luizinho, peço

que  V.  Exa.  leve  até  ele  o  nosso  abraço.  Parabéns,  Alfenas,  por  esse  trabalho

extraordinário que salva as nossas crianças.

O Deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, Doutor Viana.

O Deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)*  -  Também agradeço ao Deputado

Pompílio  Canavez  este  aparte.  Também  quero  parabenizá-lo  por  essa  brilhante

exposição que faz sobre as condições de trabalho, principalmente no que diz respeito

ao setor de energia elétrica de Minas Gerais.  Nesta oportunidade, quero dizer que,

durante  a  reunião  da  Comissão  do  Trabalho  desta  Casa,  tive  a  oportunidade  de

apresentar um requerimento para que seja realizada, na Assembleia Legislativa, o mais

rápido possível, uma audiência pública para debater o grave problema enfrentado pelos

trabalhadores, na indústria de fogos em Santo Antônio do Monte. Tivemos a infelicidade

de conviver, na data de ontem, com dois acidentes com fatalidades.



528
____________________________________________________________________________

Precisamos discutir, de forma firme e séria, esse índice altíssimo de acidentes que

vêm acometendo os trabalhadores do Brasil e de Minas Gerais.

Quero também deixar registrado o meu apoio e a minha manifestação favorável a

todos os trabalhadores do Tribunal de Contas. Teremos hoje, aqui, a oportunidade de

votar o plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que têm

nosso apoio. Com certeza estaremos colocando um fim nesse projeto que hoje é tão

importante para essa categoria. Muito obrigado.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  apenas  para  concluir,  quero

agradecer  a  vocês  pela  presença.  Sejam  bem-vindos.  Daqui  a  pouco estaremos,

todos os Deputados, tenho certeza que por unanimidade, aprovando o projeto de lei

que tanto interessa a vocês. Boa tarde e obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria

de fazer a leitura de um trecho de um relatório da Polícia Federal em Minas Gerais

com  relação  às  denúncias  que  estamos  apresentando  na  Comissão  de  Direitos

Humanos, em que cinco policiais militares e um policial civil vêm denunciando a máfia

dos  caça-níqueis  e jogos  de  bicho em Juiz  de  Fora.  Para  a nossa tristeza,  uma

comissão parlamentar de inquérito, cujo requerimento contava com 40 assinaturas,

hoje conta com 25, pois 15 Deputados retiraram a assinatura. Mas tornarei pública a

gravidade das denúncias que estamos fazendo, Deputado Celinho do Sinttrocel, cuja

assinatura  permanece  no  requerimento,  e  obviamente  queremos  que  sejam

apuradas, não só V. Exa. como outros 24 Deputados que querem a CPI.

Lerei apenas um trecho do relatório de inteligência da Polícia Federal constando a

gravidade dos fatos: (- Lê:) “As máquinas caça-níqueis e videobingos instaladas tanto

nas lojas de jogo do bicho, quanto em outros estabelecimentos comerciais - padarias,

bares, mercearias, etc. - espalhados pela cidade, sobretudo pela periferia, são, em

sua quase totalidade, de propriedade ou estão sob a administração das bancas de

jogo  do  bicho.  Já  aquelas  máquinas  instaladas  nas  casas  especializadas

denominadas  popularmente  apenas  de  bingos,  localizadas  na  região  central  da

cidade, não há o monopólio dos bicheiros, eis que existe a exploração feita por outros
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empresários, alguns deles ligados diretamente ao ramo de montagem e manutenção

dos citados equipamentos.

Ficou constatado que alguns dos banqueiros de bicho e seus funcionários, bem

como alguns dos empresários investigados,  possuem estreito  relacionamento com

policiais  civis  e  militares  lotados  na  cidade.  Tal  relacionamento  efetiva-se  pela

prestação  de  serviços  de  segurança  dos  estabelecimentos  onde  os  jogos  são

explorados, pela escolta do transporte de máquinas e outros.

Para  compreender  a  participação  do  policial  militar  acima  mencionado,  faz-se

necessário explicar o seguinte: o empresário Márcio Infante Vieira, vulgo Marcinho do

Rei dos Óculos, é proprietário de uma rede de óticas denominada Rei dos Óculos,

constituída de sócios-laranjas. Algumas das óticas tiveram seus respectivos “layouts”

modificados, visando abrigar também casas destinadas à exploração de caça-níqueis

e videobingos, as quais explorava em sociedade com o carioca Gerson Pereira do

Nascimento. Na gerência dos bingos, Márcio e Gerson contavam com as pessoas de

Daniel Gonçalves Muniz e Nilson de Jesus Camargo. Na coordenação de segurança

dos  bingos,  contavam com o Cb.  Cantídio  Rezende Nogueira,  que,  ao  tempo da

investigação, era lotado na Rotam.

Ficou constatado  que Gerson Pereira  do  Nascimento  possuía  uma empresa na

Baixada  Fluminense,  onde  eram  montadas  e  comercializadas  máquinas  de

videobingos  e  caça-níqueis.  Após  ações  repressivas  ocorridas  no  Rio  de  Janeiro

expandiu seus negócios para Juiz de Fora...”.

Aqui, Sr. Presidente, fica clara a nossa suspeita, logo no início dos trabalhos, de

que os banqueiros do jogo do bicho e caça-níqueis do Rio de Janeiro tinham forte e

estreita ligação com bicheiros e donos de caça-níqueis e de bingos do Município de

Juiz de Fora.

Pasmem com o que o relatório diz mais adiante sobre - aliás aqui consta o diálogo

datado de 2007 - uma parte, e graças a Deus uma parte pequena e minúscula, das

Polícias  Civil  e  Militar  do  Município  de  Juiz  de  Fora,  que  estão  completamente

apodrecidas, envolvidas com caça-níqueis, jogo do bicho e os famosos videobingos.

Infelizmente ainda estamos aqui  lutando para que mais um Deputado desta Casa

venha a apor a sua assinatura na CPI para que, de fato, possamos instalá-la. Aliás,
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uma CPI neste Parlamento com objeto determinado e focado, conforme determina o

Regimento Interno. Imaginem que os bicheiros e os donos dos caça-níqueis do Rio

de Janeiro montaram e estenderam os seus braços para o Município de Juiz de Fora.

Deputado Celinho, essa era a nossa suspeita. Hoje há Capitão, Majores, Delegado,

Peritos, Investigadores, Cabos e Sargentos envolvidos com a máfia dos caça-níqueis

de Juiz de Fora,  mas esta Casa fica inerte e continua a  esperar  que algo  maior

aconteça. Pasme, Deputada Maria Tereza Lara, essas escutas telefônicas realizadas

pela Polícia Federal são datadas de julho de 2007, ou seja, há cinco anos. Então, de

forma correta, temos a constatação de que há policiais civis e militares envolvidos

com o crime organizado no Município de Juiz de Fora. E aí, quando se vai pedir a um

Deputado que assine a CPI, simplesmente diz que não pode e que é preciso ver. Ver

mais o quê? Dizer que a Corregedoria da Polícia Militar vai apurar.

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  sabe  quem  é  hoje  o  braço  direito  do  nosso

Corregedor na Polícia Militar? Talvez os Deputados e as Deputadas não saibam, aliás

agora mesmo eu estava comentando sobre isso com os Deputados Carlos Henrique

e Gilberto Abramo. O nome dele é Paulo Roberto de Medeiros, Major. Na verdade,

esse moço era Capitão e servia na Academia da Polícia Militar, mas foi preso em

flagrante por furto dentro do Supermercado Paes Mendonça. Só que hoje ele é Major

da  Corregedoria.  Pergunto-lhe,  Deputado  Celinho,  como  esse  moço  apurará  o

envolvimento de policiais com caça-níqueis e jogo de bicho? Será que tem alguma

condição  de  permanecer  na  Corregedoria?  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  o

Corregedor  veio  à  Comissão  de Direitos  Humanos  e  nos  disse:  “Deputado,  esse

crime ocorreu em 1996. Então já tem 15 anos e, portanto, prescreveu”.  Será que

prescreve a condição moral e ética dele de estar no órgão corregedor? Será que isso

prescreveria? Prescreveu por quê? Porque, como sempre, a Polícia Militar corta a

cabeça e põe na rua a turma de baixo e diz à sociedade: “Aqui nós punimos. Quanto

à  turma  de  cima,  removemos,  esperamos  o  caso  esfriar  e  transferimos  para  a

autoridade.”. E aí, quando todos já se esqueceram, esse cidadão é promovido. Isso

aconteceu com o Maj. Marcelo Antônio Pio, preso em flagrante pela Polícia Federal,

juntamente  com  um  homem  ao  seu  lado,  dentro  de  um  carro  no  Supermercado

Carrefour em 2000, quando tínhamos, ou melhor, quando podíamos ter uma CPI, a
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CPI do narcotráfico.

Portanto,  Sr.  Presidente,  quero  encerrar  o  meu  pronunciamento  dizendo  que

estamos aguardando mais um Deputado desta Casa, mais um Deputado de coragem,

mais  um  Deputado  que  queira  combater  a  corrupção,  porque  as  corregedorias

sozinhas não darão conta. Quando chega no segundo degrau do inquérito, somente

uma CPI. Mas vou repetir, Sr. Presidente, o último parágrafo: “Ficou constatado que

alguns  dos  banqueiros  de  bicho  e  seus  funcionários,  bem  como  alguns  dos

empresários  investigados,  possuem  estreito  relacionamento  com  policiais  civis  e

militares lotados na cidade. Tal relacionamento efetiva-se pela prestação de serviços

de segurança dos estabelecimentos, onde os jogos são explorados, pela escolta do

transporte de máquinas e outros.” Será que isso não é motivo para uma CPI? Quem

sabe aparece um Deputado que queira, de fato, nos ajudar a combater a corrupção

desenfreada, infelizmente, de uma pequena parcela?

Quero ainda dizer mais, Sr. Presidente. Os policiais civis e militares do Município de

Juiz de Fora querem a CPI. Estiveram aqui, prestaram depoimento e disseram que

estão aguardando a CPI, poque isso tem maculado a imagem deles no Município.

Portanto, eles querem a CPI. Aguardamos, Deputado Rogério Correia, apenas mais

um  Deputado,  para  assinar  o  requerimento  conosco.  Depois  desse  relatório  de

inteligência da Polícia Federal que chegou às nossas mãos, tivemos ainda mais a

constatação da gravidade do nível de contaminação do crime organizado em Juiz de

Fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) – Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.011 a 3.015/2012, da

Comissão do Trabalho, 3.016 a 3.018/2012, da Comissão de Direitos Humanos, e

3.019/2012,  da  Comissão  de Educação.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública – aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 8/5/2012, dos Requerimentos nºs 2.957/2012, do Deputado Leonardo

Moreira, 2.965/2012, do Deputado Marques Abreu, 2.976 a 2.980/2012, do Deputado

Délio Malheiros, 2.981/2012, do Deputado Duarte Bechir, e 2.990/2012, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; de Participação Popular – aprovação, na 13ª Reunião Ordinária,

em  3/5/2012,  na  forma  de  requerimentos,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.669/2012, de Iniciativa Popular; de Esporte – aprovação, na 12ª Reunião Ordinária,

em  8/5/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.032/2012,  do  Deputado  Fred  Costa,  e  dos

Requerimentos nºs  2.956/2012,  do Deputado Rômulo  Veneroso,  e 2.960/2012,  do

Deputado  Doutor  Viana;  de  Segurança  Pública  –  aprovação,  na  12ª  Reunião

Ordinária,  em 8/5/2012, dos Requerimentos nºs 2.974 e 2.982/2012,  do Deputado

Elismar Prado; e da Pessoa com Deficiência – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em 9/5/2012, do Projeto de Lei nº 3.025/2012, do Deputado Bosco (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, o requerimento do Deputado Duilio de Castro em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.963/2012 (Arquive-se o

projeto.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado Antônio Júlio em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de

Lei nº 2.469/2011.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita seja

encaminhado ao Ministério  Público do Trabalho  pedido das análises de  acidentes

fatais  ocorridos  no  Estado  nos  últimos  5  anos.  Em  votação,  o  requerimento.  As
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Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Trabalho  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais  pedido  de

informações, que menciona, relativas às cidades e às empresas onde mais ocorreram

acidentes de trabalho e adoecimentos de trabalhadores no Estado e aos dados dos

acidentes  de  trabalho  no  Estado,  separados  por  cidade,  nos  últimos 5  anos.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Anselmo José Domingos em que pleiteia seja solicitado

à Prefeitura de Belo Horizonte o laudo que trata do desmoronamento do prédio Vale

dos Buritis, nesta Capital. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.220/2011,  do

Deputado  Leonardo  Moreira,  que  dispõe  sobre  a  divulgação,  em  cada

estabelecimento da rede pública de ensino, de informações sobre a pessoa que dá

nome àquele estabelecimento. A Comissão de Educação opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.220/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.545/2011, do Deputado Bruno Siqueira,

que proíbe a comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas

e  produtos  similares  no  Estado.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As

Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em
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votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 1.545/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Segurança Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.046/2011, do Deputado Rogério

Correia, que institui o Dia Estadual dos Empregados e Trabalhadores em Sindicatos,

Federações,  Confederações,  Centrais  e  Demais  Órgãos  de  Classe  no  Estado.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  do

Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  326/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que torna obrigatória a notificação do ingresso na rede de atendimento à

saúde de vítimas  de acidentes  com armas,  aos  órgãos  de Segurança Pública.  A

Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 326/2011 na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.601/2011, do Tribunal de Contas, que

modifica a Lei nº 13.770, de 6/12/2000, que altera o Plano de Carreira dos Servidores

Efetivos do Tribunal  de Contas do Estado dá outras providências. A Comissão de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno com as Emendas nº s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputados

e Deputadas, senhoras e senhores trabalhadores do TCE, senhores e senhoras da
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imprensa, mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  fiz  questão  de discutir  esse projeto  e,  no bojo  da  discussão,  já

encaminhar favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 2.601/2011, do TCE.

Rapidamente colocarei os motivos que nos levam a encaminhar favoravelmente à

aprovação  do  projeto,  e  é  o  encaminhamento  da  Bancada do  PT.  Fazemos  isso

porque já acompanhei a discussão que possibilitou que o projeto chegasse a esta

Casa desde o ano passado.

Antes mesmo de estar pronta a ideia desse plano de carreira, desse projeto que

modifica  a  Lei  nº  13.770,  estavam  em  pauta  várias  alterações,  que  nos  foram

encaminhadas  pelo  Presidente  do Tribunal  de Contas,  nosso ex-colega Deputado

Antônio Carlos Andrada, que hoje se encontra nesta Casa – queria dirigir-lhe uma

saudação especial –, no interior do Tribunal de Contas.

Em outra legislatura, junto com o Deputado Antônio Carlos Andrada, participei de

uma comissão que, na ocasião, fez várias sugestões de modernização e alteração no

interior do Tribunal de Contas, entre elas a instituição do Ministério Público de Contas,

que hoje acabou se transformando numa realidade e num aperfeiçoamento técnico do

Tribunal. Essas alterações foram possíveis de ser feitas em outro projeto de lei que

aprovamos, se não me engano, no final do ano passado. Entretanto, naquela ocasião,

o sindicato dos trabalhadores do Tribunal de Contas já havia procurado o conjunto

dos  Deputados,  em  especial  a  nossa  Bancada  do  PT,  solicitando  que

pressionássemos  ou  fizéssemos  gestão  junto  aos  Conselheiros  e  à  direção  do

Tribunal  de  Contas  para  aprovação  das  modificações  nesse  plano  de  carreira

estabelecido no Tribunal de Contas, que agora adveio por meio desse projeto de lei.

Na época,  foi  feito  um  acordo de que aprovaríamos  aquelas  modificações  que o

Tribunal  precisava,  mas o  órgão remeteria  a  esta  Casa o plano de carreira,  que

deveria  ser  negociado com o  sindicato dos  trabalhadores,  e assim  foi  feito.  Já  o

aprovamos em 1º turno, e agora ele vem na aprovação do projeto de lei, em 2º turno.

Hoje abrimos uma exceção para a aprovação desse projeto. Queria colocar isso

claramente aos Deputados, às Deputadas e aos servidores do Tribunal de Contas.

Como esse é um compromisso que fizemos desde o ano passado, estamos abrindo

uma exceção de aprovação desse projeto hoje, porque estamos num procedimento
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de obstrução na Assembleia Legislativa. Entretanto, repito que a nossa obstrução não

poderia e, evidentemente, não irá prejudicar os servidores do Tribunal de Contas. Por

isso procederemos a essa votação do projeto hoje.

Queria dizer que o projeto é justo. Sei que participaram da sua elaboração, deram

sugestões, que nem todas foram acatadas, mas, certamente, farão com que sejam

melhoradas as condições tanto de salário como de trabalho, no Tribunal de Contas.

Essas alterações no plano de carreira e as que foram feitas no Tribunal possibilitarão

ao órgão prestar um serviço de contas ao Estado de Minas Gerais e aos Municípios

de  maneira  ainda  mais  eficaz.  A nossa  obstrução  também  tem  a  ver  com  a  do

Tribunal de Contas. Repito: fazemos um parêntese em relação a essa obstrução. Ela

diz respeito a um TAG assinado entre o Tribunal de Contas e o governo do Estado, e

com o qual não concordamos. Coloquei os motivos da discordância e rapidamente as

apresentarei aos senhores. O Tribunal de Contas assinou com o governo de Minas

um  termo  que  possibilita  ao  governo  do  Estado,  e  ele  foi  feito  a  partir  de  uma

provocação do próprio Governador, permite ao Governador do Estado não aplicar o

mínimo constitucional,  como o  governo  já  não  vem  aplicando  pelo  menos  desde

2003, e refiro-me ao governo Aécio e Anastasia, que tem trazido prejuízos, no nosso

entender,  à  educação  e  à  saúde.  Somando  o  não  cumprimento  do  mínimo

constitucional  na  educação  e  na  saúde  de  2003  a  2011,  computamos

aproximadamente R$15.000.000.000,00 que deixaram de ser investidos na educação

e na saúde públicas em Minas Gerais. Não darei os dados exatos de cada um e de

quanto  foi  o  prejuízo  na  saúde  e  na  educação,  mas  a  soma dos  dois  chega  a

R$15.000.000.000,00, sem levarmos em consideração o processo inflacionário e os

truques  que são  colocados  para  burlar  o  processo constitucional.  Todos  os  anos

fizemos essa denúncia. Os próprios técnicos do Tribunal de Contas e, posteriormente,

o Ministério Público de Contas fizeram ressalvas nas contas do governo, de que não

estava sendo aplicado o mínimo constitucional.

Em  todo  Orçamento  as  Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  propuseram  emendas  e

alterações  a  cada  ano  para  adequar  ao  mínimo  constitucional  e  respeitá-lo.

Infelizmente,  os  técnicos  do  Tribunal  de  Contas  apontavam  as  falhas,  faziam

ressalvas,  mas  o  Pleno,  por  meio  dos  Conselheiros,  aprovava  com ressalvas  de
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emendas, e depois a Assembleia Legislativa aprovava as contas do governo. Mas

foram-se acumulando os prejuízos na saúde e na educação.

Neste  ano,  quando  o  Tribunal  de  Contas  assinou  o  TAG,  o  próprio  governo

confessou que a Oposição estava certa e que desde 2003 não se respeita o limite

constitucional. Neste ano e para o ano que vem, estabelecem outros limites inferiores

aos 12% da saúde e aos 25% da educação, e apenas em 2014 o governo chegaria

ao índice constitucional,  podendo prorrogar por mais um ano se a situação estiver

difícil, o que provavelmente será feito. Portanto, o Governador Anastasia também não

aplicaria neste governo, em momento algum, os índices constitucionais na saúde e na

educação.

Falo isso porque não podemos concordar com esse TAG. Mas ele comprova algo

que vimos denunciando durante todo o período. Não houve desde 2003 o acatamento

do mínimo constitucional. Já estivemos no Ministério Público Estadual e expusemos

isso  ao  Promotor;  vamos  amanhã  ao  Ministério  Público  Federal;  estamos

reivindicando na Assembleia Legislativa uma discussão desse assunto na Comissão

de Administração Pública. Já protocolei o requerimento e peço apoio das bases da

Oposição  e  da  Situação  para  fazermos  um  debate  a  respeito  desse  TAG e  seu

significado. E vamos estudar uma medida de ação popular para contestar esse TAG.

Estamos solicitando aos Ministérios Públicos Estadual e Federal que ajam em relação

aos montantes passados que não foram respeitados. Repito que há agora, por parte

do governo e do  próprio  Tribunal  de Contas,  um termo em que fica  claro  o  não

acatamento dos mínimos constitucionais ali colocados.

Esse é o motivo de fazermos obstrução ao procedimento desse TAG e do pedido de

empréstimo que o  governo tem tentado aprovar  nesta  Casa Legislativa.  Desde  a

semana passada temos feito essa obstrução. São projetos em que o governo pede

mais  3  bilhões  de  empréstimo.  No  ano  passado,  solicitou  7  bilhões,  mas  não

conseguiu  o  montante,  e  hoje  ele  coloca  novos  projetos  tentando  ainda  um

empréstimo de 3,5 bilhões, sendo 2,5 bilhões com o BNDES.

Estamos  fazendo  esse  procedimento  de  obstrução,  mas  vamos  fazer  esse

parêntese em um acordo com a base do governo. Os projetos de empréstimo não

entraram na pauta para que pudéssemos votar esse projeto do Tribunal de Contas.
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Comunico  aos  Deputados  que,  a  partir  daí,  retomaremos  o  procedimento  de

obstrução.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado. Acompanho o seu pronunciamento,

e apesar de V. Exa. ter muito tempo para discutir, imagino que não deverá usá-lo

todo, pois os servidores do Tribunal de Contas aguardam a votação desse projeto, e

alguns Deputados deixaram suas comissões para votar essa matéria no Plenário.

Quero ponderar com V. Exa., uma vez que nós e a maioria dos Deputados, que

militamos  na  vida  pública  e  em  alguns  momentos  muito  ligados  a  questões  que

dependem da intervenção do Ministério Público, vemos que ele lança mão de um

termo muito parecido com esse termo aprovado pelo Tribunal de Contas. Se esse é

um TAG, o Ministério Público lança mão do TAC.

Sabemos - e V. Exa. também, como militante do meio ambiente - que muitas vezes

o Ministério Público lança mão desse recurso, termo de ajustamento de conduta, para

ajustar conduta de alguém que, de alguma forma, não teve, até aquele momento,

como  cumprir  a  legislação.  É  concedido  um  prazo  para  que  se  cumpra  o

estabelecido. Por várias razões, pode não tê-lo cumprido. Creio que, neste momento,

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fez muito bem. Após a Assembleia

Legislativa apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento para este ano, de

repente foi imposto ao Estado um gasto maior que aquele previsto. Não tínhamos,

Deputado Rogério Correia, a regulamentação da Emenda Mosconi, da Emenda nº 29.

Quando votamos -  e todos  votamos -,  o  Orçamento  do  Estado de Minas Gerais,

tínhamos uma expectativa de gastos. V. Exa. se lembra muito bem, pois foi um dos

Líderes  do  governo  Itamar,  quando  esse governo  fez uma solicitação  ao  mesmo

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  indagando  se  o  gasto  com

saneamento era considerado gasto com saúde. O Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais respondeu que sim, o que fez bem. Pode sim. O governo de que V. Exa.

fez parte utilizou esse recurso determinado pelo Tribunal de Contas. Agora, o Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais se manifesta novamente e concede ao governo

do Estado de Minas Gerais  um prazo para que este,  e até  a própria  Assembleia

Legislativa,  que  aprovou  o  Orçamento  com  uma  expectativa,  possa  se  adequar.

Parabenizo o Tribunal de Contas.
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V. Exa. é um constitucionalista. Por falar em constitucionalista, temos aqui o relator

da  Constituição  Estadual,  nosso  jurista,  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Existe  um

princípio fundamental na Constituição brasileira e na Constituição do Estado de Minas

Gerais: a razoabilidade. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi razoável

ao perceber que, como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais já havia

votado o Orçamento,  o governo, o Poder Executivo,  não tinha como executar um

orçamento de alguma forma mudado no meio do caminho por uma decisão federal.

Deputado  Rogério  Correia,  sei  que  V.  Exa.  é  um  defensor  da  Federação  e  do

municipalismo. Nós, muitas vezes, somos atropelados pelas decisões da União, do

governo federal, que desconhece totalmente o que está acontecendo nos Municípios

e nos Estados. Devemos avisar à Câmara dos Deputados que o Orçamento de Minas

Gerais,  que o  Orçamento  dos outros  Estados  já  estavam votados.  Já havia  uma

previsão orçamentária. É muito difícil no caminho consertar o carro. Por isso queria

aqui  reconhecer  o papel  do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais,  que,

muito mais que punir, deve ensinar, deve mostrar como deve ser uma boa gestão dos

recursos públicos. Razoavelmente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

entendeu que, neste momento, deveria ser dado um tempo para que essa gestão

fosse acertada. Desculpe-me tomar muito tempo de V. Exa., já lhe devolvo a palavra.

Tenho  certeza  de  que,  quando  o  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais

celebra  TACs,  ele  não  está  pensando  em  ferir  a  Constituição  Federal  nem  a

Constituição do Estado de Minas Gerais.

Ele deseja, razoavelmente, dar tempo àqueles que estão sem condições de cumprir

aquela determinação, a fim de que possam se ajustar. E é o que está sendo dado

neste momento ao Estado de Minas Gerais e outros Estados, para que cumpram o

que está na Constituição.  Esperamos ainda que,  num momento muito  próximo,  o

governo federal cumpra também a Constituição, porque a Emenda Mosconi, do nosso

colega no Parlamento, a Emenda nº 29, previa que o governo federal tem de investir

10%  na  saúde.  Hoje  a  Constituição  impõe  que  os  Municípios  invistam  15%,  os

Estados  12%,  e  o  governo  federal  ficou  fora  disso.  Portanto  é  fundamental  que

tenhamos esse tempo, que o governo do Estado e a própria Assembleia Legislativa

tenham esse tempo.
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Deputado Rogério Correia, encerro, agradecendo muito a sua paciência em ouvir a

minha busca de contribuição para este debate.

O Deputado Duarte Bechir entregou-me algo aqui. O governo gaúcho, por meio do

Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Ciro Simoni, admitiu, nesta terça-feira,

que não conseguirá neste momento cumprir a Emenda Mosconi, a Emenda nº 29. Ele

pede um prazo para se adequar, até por causa do Orçamento votado também no Rio

Grande do Sul. Foi uma palavra de reconhecimento ao papel do Tribunal de Contas, e

muito razoável. Essa atitude do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, dadas

as circunstâncias  do Orçamento  já  votado,  de  ter  dado esse tempo,  foi  razoável.

Esperamos que também ao governo do PT, no Rio Grande do Sul, ao Governador

Tarso Genro, seja dado esse tempo para que possa se adequar.

Muito  obrigado  pela  paciência  e  pelo  tempo  que  V.  Exa.,  democraticamente,

concedeu-me para participar da sua discussão e desse debate. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado João Leite. Em seu aparte, V.

Exa.  coloca o seu ponto  de vista,  do  partido do  governo,  mas eu teria  ainda de

abordar algumas questões até para ficar mais claro e para que as pessoas possam

fazer o julgamento real dos argumentos que apresentamos.

Em primeiro lugar, falarei sobre o argumento que V. Exa. apresentou em relação à

questão federal. V. Exa. falou bem, embora o assunto possa ter ficado confuso para

as pessoas.  Ficaram de fora da Emenda nº 29 a União e os seus 10%. Então o

governo federal não está descumprindo, pois ficou de fora. Existe um movimento para

se incluir os 10% na União, a que sou favorável. Portanto vamos encaminhar isso, e

espero também que a Constituição Federal obrigue a União a incluir os 10%. Mas

hoje,  como  não  está  incluso,  o  governo  federal  não  está  deixando  de  aplicar  a

Constituição, e sim respeitando, pois esse item não está na Constituição. Porém é

diferente em relação ao governo do Estado, em que se fala claramente nos 12% para

a saúde. Aí, sim, o governo do Estado não está respeitando a Constituição Federal. E

essa  é  a  primeira  diferença,  porque  não  há  desrespeito  do  governo  federal  em

relação à Constituição, no que diz respeito à questão da saúde, mas há o desrespeito

do governo do Estado em relação à Constituição. Deputado João Leite, fosse algo

novo, eu diria que a razoabilidade poderia ser aplicada. Lerei aqui a recomendação
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que  o  nosso  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  o  ex-Deputado  Antônio  Carlos

Andrada,  fez  em  2007  ao  governo  do  Estado,  sobre  o  mesmo  tema,  saúde  e

educação. Ele dizia, em 2007 - e já se foram, portanto, cinco anos... Eu poderia ter

dado outro exemplo, mas darei o do Antônio Carlos Andrada, a fim de facilitar, pois

ele está aqui e é o nosso Presidente. Poderia ter trazido para ler para vocês o que o

Conselheiro que examinou as contas disse em 2003.

Em 2007, Antônio Carlos Andrada, que era relator do Orçamento, disse o seguinte:

“Como não posso desconhecer o caráter impositivo dos dispositivos constitucionais,

acredito que o governo estadual deva adotar providências no sentido de adequar a

metodologia para o cálculo do percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços

de saúde, até porque, como se constata nos arts. 19 e 22 dos projetos” tais e tais,

“respectivamente, que tramitam no Senado Federal e que tratam da regulamentação

da aplicação para as três esferas do governo, citados os esclarecimentos prestados

pelo  gestor,  tais  despesas  não  serão  computadas  para  fins  da  apuração  do

percentual mínimo. É oportuno registrar que o descumprimento do disposto na Lei

Maior pode gerar sérios prejuízos ao erário com força do art. 160” etc. “O indicador

desse fato pode ser visto no relatório.” E aí ele encerra.

Portanto, desde 2007 - e isso já ocorria desde 2003 -, o próprio Tribunal de Contas

já dizia ao governo do Estado: “Vocês, Governadores Aécio e Anastasia, não estão

respeitando o mínimo constitucional da saúde e da educação”. O relatório que li é de

2007, mas desde 2003, Deputado João Leite,  o Tribunal de Contas já fazia essas

ressalvas.

Há uma possibilidade de entendimento que às vezes se confunde na cabeça das

pessoas. O recurso do governo do Estado, da receita orçamentária do Estado, pode

ser aplicado em saneamento básico? Essa é uma discussão que gera dúvida. Pode o

orçamento do Estado pagar saneamento básico? Essa dúvida sempre existiu. Agora,

com a regulamentação da Emenda n° 29, não existe ma is. É isso que está sendo

adequado? Não. O que o governo do Estado faz não é a aplicação do recurso próprio

de saneamento. Isso poderíamos até relevar. O que o governo faz é pegar o dinheiro

que é da Copasa e dizer que está aplicando em saneamento. Só que não é recurso

próprio do governo do Estado, o recurso é da Copasa. É como se o governo federal
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utilizasse o orçamento da Petrobras para justificar gastos do recurso federal.

Sei que a base do governo não gosta muito de escutar e dá chilique. É assim. É

bom para  vocês  verem  o  que enfrentamos.  Mas  é  importante  que  façamos  uma

discussão com calma para as pessoas entenderem e respeitarem democraticamente

os pronunciamentos. O fato é que a Copasa,  com recursos próprios,  aplicava em

saneamento.  E  ele  dizia  que estava sendo aplicado,  com recursos da  Copasa,  o

mínimo em saneamento.  Ora,  isso nunca pôde;  não é de  agora.  Pela cabeça do

legislador, desde 1988 isso nunca foi permitido: computar como receita do Estado a

receita da empresa Copasa.

Relativamente  à  educação,  nem  essa discussão existe.  É  muito  claro  o  que  o

governo tem feito  com a educação desde 2003.  O que ele faz? Coloca, como se

fosse investimento na educação, o gasto na Previdência. Então, aposentadoria que é

paga na Previdência, por meio do Instituto da Previdência, entra como custeio da

educação, o que também não é permitido pela Constituição. É exatamente isso que

tem feito defasar o investimento na educação e na saúde.

O Deputado João Leite citou o Governador  Itamar  Franco.  Não tenho nenhuma

carta para defendê-lo, mas fazer justiça é bom. O Itamar Franco, em 2001, investiu na

educação...  Peço ao Deputado Pinduca que se comporte como Deputado. V. Exa.

está atrapalhando. Para as pessoas escutarem, Deputado Pinduca. Calma, já estou

terminando.  Vamos  votar,  Deputado.  Mas  V.  Exa.  tem  de  respeitar  o  meu

pronunciamento. Vou pedir para descontar do meu tempo, Sr. Presidente. O governo

Itamar Franco, em 2001, aplicou na educação, se considerarmos o acréscimo dos

aposentados, 34,61%. Se você descontar os aposentados, será em torno de 28% o

que gastou na educação. No outro ano ele aplicou 31,85%, também superior  aos

25%,  descontados  os  aposentados.  Quando o  atual  Senador  Aécio  Neves  entrou

como Governador, fez o choque de gestão.

Aí  entrou  o  choque  de  gestão,  corta  os  gastos;  choque  de  gestão,  corta  a

educação;  choque  de  gestão,  corta  a  saúde;  choque  de  gestão,  professora  sem

merenda; choque de gestão, professora em salas multisseriadas; choque de gestão,

arrocho ao servidor público; choque de gestão, corta, corta, corta! Baixou de 34,61

para 26,22. Aí sim, se descontarem os aposentados, desde 2003, será inferior ao que
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manda a Constituição do ponto de vista dos 25% da educação. Desde 2003, não se

respeita esse mínimo constitucional.

É importante que os servidores do Tribunal de Contas saibam disso, assim como a

população. Estou vendo a Profa. Beatriz Cerqueira, que está aqui pedindo apoio a

uma emenda, porque há mais um projeto de lei cortando benefícios dos professores.

Como dirigente sindical, ela sabe disso. Foram 112 dias de greve no ano passado.

Ora, os professores estão sufocados com o salário pequeno exatamente porque o

mínimo percentual  não é  aceito e  aplicado na educação desde os  idos  de  2003,

quando o Governador Aécio Neves assumiu o Estado de Minas Gerais. Essa é uma

verdade. O mesmo ocorreu com a saúde. Isso tem implicações. Deputado João Leite,

dizer que o governo não tem condições de se adaptar ao orçamento? Eu diria que

tem sim.  No início  do  ano,  a  Oposição  apresentou emenda ao projeto,  e  ela  foi

derrotada. Mostramos que era possível remanejar o Orçamento e acatar as emendas

da  educação  e  da  saúde.  Olhem  que  sem  termos  técnicos  disponibilizados,

apresentamos emendas que já adaptavam essa realidade e chamamos a atenção do

governo  do  Estado.  Isso  está  errado,  não  está  de  acordo  com  os  preceitos

constitucionais e como determina o Tribunal de Contas. Portanto é necessário alterar

o Orçamento e enviá-lo à Assembleia Legislativa. A opção do governo é não alterá-lo,

mantendo as condições atuais.

Não conheço a situação do governo do Rio Grande do Sul. Pretendo estar lá na

segunda-feira com o Governador Tarso Genro e saber o que ele fala, se são gastos

da empresa de água  do  Estado -  que nem sei  se  existe  -  ou  se  são gastos  do

Orçamento com o saneamento, o que seria muito distinto. Mas sei que o Tarso Genro

está substituindo a Yeda Crusius, que era Governadora do PSDB. Sendo assim, ele

não está há 10 anos no governo para dizer que não sabe fazer um ajuste daquilo que

o Tribunal de Contas está propondo desde 2003.

A nossa discordância não é de picuinha, apenas porque somos da Oposição, mas

porque  as  pessoas  sentem  o  desgaste,  especialmente  as  mais  pobres,  as  que

precisam da educação e da saúde públicas, assim  como as professoras que dão

aulas em salas multisseriadas estão proibidas de se alimentar por causa dos cortes

de despesas do governo do Estado e são perseguidas porque tiveram de fazer greve.
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Essas pessoas sentem na pele a ausência dos recursos que, constitucionalmente,

foram uma conquista  popular.  O Tribunal  de  Contas  e  o  governo  do Estado não

podem simplesmente fazer um Termo de Ajustamento de Gestão – TAG - e passar

por cima da Constituição. Isso só pode ser feito de acordo com a lei e evidentemente

de acordo com a Constituição. Nunca aprovamos nenhum Termo de Ajustamento de

Gestão nesta Casa que passasse por cima da Constituição do Estado. São esses os

argumentos que nos levam a pedir encarecidamente ao Governador Anastasia que

volte atrás nesse tal de TAG e se esforce para investir na educação e na saúde o

mínimo necessário e constitucional. Como constitucionalista que é, ele sabe que está

infringindo a Constituição do Estado.

Concedo aparte ao Deputado Fred Costa. Desculpe-me por fazer V. Exa. esperar. É

um prazer ouvi-lo.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* -  Agradeço a gentileza, Deputado Rogério

Correia. Vou me ater tão somente à discussão do Projeto de Lei nº 2.601, de forma

sucinta. No primeiro parágrafo, a primeira frase do relatório destaca que tratará única

e exclusivamente do plano de carreira do servidor efetivo do Tribunal de Contas.

Partindo daí, quero fazer uma breve análise. Aqui se citou ex-Presidente, mas não

quero polemizar se é do partido X, Y ou Z. O fato é que, desde o governo Itamar, o

governo Fernando Henrique, da mesma forma Lula, o governo Lula e, agora, a Dilma,

ou seja, independentemente de estar em polos antagônicos politicamente, todos eles

vêm dispensando um tratamento ao servidor efetivo público. E aí, partindo de uma

simetria  federal  -  no  meu entender,  covardemente  -,  isso  tem  consequência  nos

Estados  e  nos  Municípios,  pois  procuram  estigmatizá-los  e  atribuem  mazelas

provenientes, às vezes, de gestores públicos e, tantas outras vezes, de pessoas que

são  colocadas  em  cargos  de  confiança  e  cometem  crime  de  improbidade

administrativa.  Com  isso,  muitas  vezes  os  servidores  públicos  efetivos  não  são

valorizados, os concursos públicos postergados, e, dessa forma, eles acabam tendo

de acumular  função em detrimento até da qualidade de serviço. Em meio a esse

contexto  temos  de  valorizar  o  trabalho  hercúleo  dos  servidores  que  estiveram

presentes  nas  discussões  nesta  Casa  e  junto  ao  governo  para  que  cheguemos

finalmente ao momento de votar.
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V. Exa. comentou que as demandas eram superiores ao que foi  incorporado no

substitutivo,  porém  aquilo  foi  o  suficiente  nesse  momento,  dentro  da  articulação

colocada e dentro do que foi apresentado. Tendo considerado o efeito nefasto de

inúmeras políticas públicas covardes, quero, de antemão, declarar o meu voto a favor

e dizer que tem de servir de exemplo para que todos nós, independentemente de

partido político, façamos uma reflexão do ato covarde que todos estamos cometendo.

Não só o meu partido, como também o PSDB, o PT e todos os outros pês. Aí me

coloco bastante à vontade e não tenho vergonha de dizer que o meu partido é um

partido  pequeno,  é  um  partido  nanico  e  sou  o  único  parlamentar  que  tem  três

mandatos pelo meu partido no Brasil. Temos de valorizar o servidor público.

Falo do servidor do Tribunal de Contas de forma muito à vontade e até pessoal

porque  tenho  amigas  aqui.  Aproveito  a  oportunidade  de,  em  nome  da  Giovana,

cumprimentar a todos.  Na verdade, esse meu voto gera até uma certa suspeição

porque minha irmã também é servidora do Tribunal de Contas. Portanto, contem com

o meu apoio e com o meu voto incondicional.

O Deputado Rogério Correia*  -  Muito obrigado,  Deputado Fred Costa,  pela  sua

contribuição.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

primeiramente  gostaria  de  cumprimentar  V.  Exa.,  dar  boas-vindas  a  todos  os

servidores do Tribunal de Contas que nos visitam e tranquilizá-los, pois há consenso

em relação à matéria. Tenho absoluta convicção de que essa matéria será aprovada

por unanimidade. Deputado Rogério Correia, espero que também consigamos essa

mesma disposição, esse mesmo consenso, essa mesma unanimidade que a Casa

construiu em torno da justa reivindicação dos servidores do Tribunal de Contas em

torno do pleito de outras categorias, como as do magistério, dos servidores da saúde,

dos servidores administrativos e da área de segurança, dos servidores da Assembleia

Legislativa, do Judiciário, enfim, de todas as outras categorias, em especial aquelas

que reclamam um tratamento emergencial, que o governo tem postergado há tanto

tempo.

Quero dizer  também, Deputado  Rogério  Correia,  que V.  Exa.  se tranquiliza  em

relação ao Projeto nº 2.601 e traz uma reflexão sobre o funcionamento do Tribunal. A
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recente  edição  desse  destaque  nos  preocupa  muito.  É  verdade  que  uma

normatização constitucional, quando surge no regramento nacional de forma abrupta,

pode  gerar  a  necessidade  de  uma  adaptação  progressiva,  como  ocorreu,  por

exemplo,  em  2000,  como  mencionado  pelo  Deputado  João  Leite,  quando  se

promulga uma emenda durante a vigência de um Orçamento já votado - e a própria

emenda previa um prazo de quatro anos para adaptação. Então, nada mais natural

que,  para  sanar  as  dúvidas  a  respeito  de  como  seria  interpretado  o  novo

mandamento constitucional  recém-editado,  um governo zeloso do cumprimento da

Constituição indague ao seu Tribunal de Contas como ele interpretará a contabilidade

dos gastos em saneamento, questionando se eles poderiam ser somados em saúde.

Isso no ano da edição da norma, exatamente no ano de 2000.

O Tribunal de Contas alertou seguidamente o mesmo governo desde 2003 dizendo

que gastos de uma companhia, e não os gastos em saneamento, custeados com a

mensalidade,  com a conta de água paga por cada um de nós,  não poderiam ser

contabilizados.  Aliás,  esse mesmo Tribunal  não aceitava isso  para as  Prefeituras;

dava um tratamento aos pobres coitados dos Prefeitos do interior, que às vezes não

tinham sequer estrutura para fazer uma boa prestação de contas. Mas ele aceitava

para  o  Estado.  Para  os  poderosos  Governadores,  tudo;  para  os  coitados  dos

Prefeitos, rigor. Não podemos aceitar isso. Depois de recomendar desde 2003, ainda

fez  um  TAG,  suspendeu  a  vigência  do  mandamento  constitucional  até  o  fim  do

mandato do atual Governador. Como se isso fosse possível, defensável.

Deputado  Rogério  Correia,  pasme,  o  que  dizer  do  TAG  sobre  o  mínimo

constitucional  de  educação?  O  meu  pai,  Deputado,  foi  o  autor  da  emenda

constitucional que estabeleceu o mínimo para a educação antes da Emenda Calmon

na  Constituição  Federal.  Portanto,  a  vigência  do  mínimo  constitucional  para  a

educação é coisa consolidada há quase cinco décadas. O governo Aécio Neves, em

2003, recebeu o governo de Minas cumprindo o mínimo constitucional da educação,

excluídos os aposentados. Qual a alegação? O mesmo Tribunal, que sempre exigiu

dos Prefeitos que excluíssem os aposentados, aceitava para o poderoso Governador,

que nomeia os Conselheiros - os de sua própria nomeação e os que ele nos impõe

para  serem  indicados.  Estes  podem  fazer  o  que  quiserem.  Agora  esse  mesmo



547
____________________________________________________________________________

Tribunal acha que pode suspender a vigência da Constituição. Não podemos aceitar

calados que o TCE, órgão auxiliar  deste Poder,  em conluio,  de joelhos perante o

Executivo,  queira  dizer  a  Minas  Gerais  que  ele  tem  o  poder,  combinado  com  o

Governador, de suspender a vigência no Estado. Não tem. Precisamos denunciar isso

aos  mineiros,  e  o  fazemos  aqui  perante  os  servidores  do  próprio  Tribunal.  Não

podemos aceitar isso calados, porque já vivemos em Minas Gerais um Estado de

exceção.  Esta  Casa  permanece  de  joelhos;  uma  terrível  censura  é  imposta  aos

órgãos  da  imprensa;  o  Procurador-Geral  do  Ministério  Público  já  é  chamado  de

Aeceu, porque só faz defender os interesses do Senador Aécio, porque não temos

um projeto de governo em Minas, temos um projeto eleitoral do Senador Aécio. É isso

que vivemos. Não podemos aceitar que também o Tribunal de Contas se matricule na

campanha, que é pilotada a partir do Centro Administrativo, que deixou de ser centro

administrativo para virar comitê do Aécio. Não precisou nem mudar a sigla, é CA, de

Cidade Administrativa virou comitê do Aécio.

Não pode. Então, é preciso que afirmemos com todas as letras que os TAGs que

foram firmados são inconstitucionais, imorais e indecentes. Isso não tem nada a ver

com esse projeto que será aprovado com louvor, pelo qual cumprimento os servidores

do Tribunal de Contas.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. Acho que a

fala  de  V.  Exa.  é  esclarecedora  sobre  os  nossos  objetivos  aqui  na  Assembleia

Legislativa. O Deputado Sávio Souza Cruz é hoje o líder do PMDB e tem atuado junto

com o Partido dos Trabalhadores buscando fazer uma Oposição em que fazemos a

análise de cada projeto. Temos um comportamento não a partir de um preconceito de

ser contra tudo que é do governo, mas a partir da análise objetiva daquilo que nos

chega.  No caso do TAG, realmente,  não podemos concordar  e ver  simplesmente

assinado entre o Governador e o Tribunal de Contas um termo de ajuste em que o

Governador não tenha de cumprir  a Constituição. Por mais que tenha sido boa a

intenção do Tribunal de Contas de apertar o Governador para que ele venha um dia a

cumprir, vai caber ao Ministério Público fazer com que aqueles que desrespeitaram a

Constituição também paguem pela opção de desrespeitá-la, que é o que tem sido

feito pelo governo do Estado.
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O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado pelo aparte, Deputado Rogério

Correia. Parabenizo-o pelo pronunciamento. Em breve, votaremos, em 2º turno, o PL

2.601/2011, que trata da carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. É

uma luta muito justa, legítima.

Como disse o Deputado Sávio Souza Cruz, o nosso desejo é que bons projetos

venham a esta Casa. É claro que não foi aceito na sua totalidade, mas houve um

avanço que contempla neste momento os trabalhadores do Tribunal. Esperamos que

sejam alcançados também os demais servidores do Estado. Faço um destaque para

os servidores da segurança pública, da saúde, especialmente os da educação, que

estão sofrendo muito em Minas Gerais, em função da mudança do modelo de política

remuneratória.  Votamos  contra  ele,  Deputado  Rogério  Correia,  ao  final  do  ano

passado.  Entendemos que esse projeto  que acabou sendo  aprovado  nesta  Casa

congelou carreiras, tirou direitos e prejudicou a vida dos trabalhadores na educação.

Realmente, isso é lamentável. Houve perdas de direitos e congelamento da carreira.

Parabenizo V. Exa. pelo entendimento em relação aos TAGs e também quando cita

o choque de gestão e o déficit zero. Conseguimos aqui estabelecer a verdade sobre a

falácia do choque de gestão e do déficit zero. Naquela propaganda toda que se fez

naquela época, quando anunciaram o choque de gestão e o déficit zero, a proposta

seria que máquina administrativa fosse moderna, transparente, que haveria economia

aos cofres públicos. Percebemos exatamente o contrário. A dívida triplicou; então é

um absurdo falar em choque de gestão e déficit zero. Na verdade, houve um choque

de perversidade com relação à qualidade de vida do povo mineiro. Temos a mais

elevada carga tributária do Brasil, um ICMS que incide sobre a conta de luz de 42% e

uma conta de água da Copasa que é uma desumanidade.

Entendo que houve, realmente, manipulação da planilha nesta conta da saúde, que

não podemos aceitar. É evidente, Deputado Rogério Correia, que quando se investe

em transporte, moradia, cultura e esporte, qualquer área de política pública contribui-

se, com certeza, para melhorar a qualidade de vida da pessoa, do ser humano, mas

não é investimento direto no orçamento da saúde. Já está mais do que provado que

houve, sim, manipulação dessa planilha e precisamos, lutar contra isso e estabelecer

a verdade. O governo precisa investir diretamente 12% na saúde. Também concordo
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que  a  União  deve  investir  10%,  apesar  de  não  estar  vigorando  na  lei.  É  um

movimento que se faz, e apoio esse movimento municipalista, porque, na verdade, o

cidadão  não  mora  na  União  e  no  Estado,  todos  vivemos  nos  Municípios.  Todos

vivemos nos Municípios - é aí que reside o problema, e realmente precisamos lutar

pelos 10% da União na saúde e pelos 10% do PIB na educação, para melhorar a

qualidade da educação no Brasil.

Mas o que estamos discutindo neste momento é o processo que envolve o Tribunal

de  Contas  do  Estado.  Aproveito  para  desejar  muito  sucesso  aos  servidores,

parabenizando-os  pelo  trabalho  extraordinário  que  fazem.  Esperamos  e  torcemos

para  que,  com  o  processo,  esse  trabalho  seja  cada  vez  mais  independente  e

autônomo, porque, na verdade, ele é de interesse público e diz respeito à vida de

cada  cidadão  e  cidadã,  que  precisam  ter  seus  direitos  respeitados.  Como  digo

sempre, temos de transformar o direito formal em direito real, porque a Constituição

Cidadã tem apenas 24 anos. Mas não podemos aceitar que a lei  fique apenas no

papel; ela tem de valer, e esse direito tem de ser cumprido, em favor dos nossos

cidadãos e cidadãs e da qualidade de vida do nosso povo. Por isso, parabenizo o

trabalho extraordinário feito pelos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que

defendem  o  direito  do  nosso  povo,  para  o  que  realmente  precisamos  defender

também os direitos dos Municípios.

Por fim, parabenizo o Deputado Rogério Correia, porque de fato esse processo se

complica em Minas, um Estado que não cumpre leis – não cumpriu a lei do piso nem

a lei da inclusão do ensino de música na escola, fechou os laboratórios, etc. De fato,

está se pregando um Estado, como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, de exceção,

de  censura,  de  perseguição,  com  propagandas  enganosas  na  televisão,  com  o

dinheiro público, o que não podemos admitir de forma alguma. Também a questão

dos  TAGs  é  outro  problema,  porque  se  faz  manipulação,  e  quem  acaba  sendo

prejudicado é o povo, que não tem o seu direito respeitado em plenitude. Ou seja,

queremos  12%  do  Orçamento  do  Estado  investidos  diretamente  na  saúde,  sem

prejuízo do investimento nas outras áreas, que também precisam receber o dinheiro

da União, do Estado e dos Municípios. Obrigado, Deputado. Em breve, vamos votar o

Projeto de Lei nº 2.601, que trata da carreira dos servidores do Tribunal de Contas do
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Estado. Parabéns a todos vocês, e obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Elismar Prado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado Rogério Correia,

quero cumprimentar V. Exa., como sempre vigilante e atento. Na qualidade de Líder

do PDT, quero dizer que o PDT votará favoravelmente à matéria. Segundo conversa

que tivemos com o ilustre Presidente do Tribunal,  que acompanha a tramitação e,

agora, a votação em 2º turno dessa matéria, pelo Projeto de Lei nº 2.601 haverá um

reajuste escalonado, em três anos, da ordem de 30% a pouco mais do que isso. É

isso que votaremos aqui.  Em primeiro lugar,  vejo que o reajuste salarial  que está

sendo concedido é justo e valoriza os servidores do Tribunal de Contas do Estado.

Obviamente, todos nós, em qualquer carreira que estejamos, queremos progressão e

reajuste salarial.  Essa é uma expectativa  de todo e qualquer  servidor  público,  do

Tribunal de Contas, do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia ou do próprio

Executivo.  Assim,  de  forma  cívica  e  democrática,  esses  servidores  estão  aqui,

acompanhando a votação. Além do mais, Deputado Rogério Correia, a função que

esses  servidores  exercem,  como  órgão  auxiliar  deste  Poder,  é  de  fundamental

importância  para  o  controle  e  a  fiscalização  de  contas.  Portanto,  é  também  de

fundamental  importância  que  eles  tenham  ao  longo  de  sua  carreira  os  reajustes

salariais, o acompanhamento, a reposição e uma carreira estruturada, que preveja a

progressão.  Mas,  Sr.  Presidente  José Henrique e  ilustres  Deputados,  aproveito  a

votação desse projeto - que, como disse, terá o nosso voto favorável - para dizer que

a  Assembleia  também já  precisa  discutir  o  projeto  de  reajuste  dos  servidores  do

Legislativo  Estadual.  No  ano passado,  essa votação  ficou  atrelada  à  votação  do

projeto dos servidores da educação, como se aqui pudesse se atrelar a alguma coisa.

Depois de muita insistência, este Deputado ficou sendo o mais chato, mais picuinha e

mais persistente em cobrar o reajuste dos servidores da Assembleia. Mas felizmente,

depois de muita luta, conseguimos aprovar o reajuste. Então, quero, Deputado José

Henrique - que, ne momento, é o nosso Presidente desta Casa - pedir a V. Exa. que,

obviamente em comum acordo com os Deputados da Mesa, já esteja trabalhando

para que o projeto de reajuste dos servidores do Legislativo chegue a Plenário a fim

de ser votado. Os servidores do nosso Poder estão acompanhando a votação de um
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projeto do Tribunal de Contas, em 2º turno, para um prazo em torno de três anos. E

aqui  ficamos  a  conta-gotas,  Deputado  José  Henrique:  esperamos  todos  votarem

projetos do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público

para depois fazer a discussão do nosso. É bom que esta Casa se comporte enquanto

Poder. A nossa tônica é a defesa do Poder, mas é preciso que se comporte; não é

apenas dizer que é Poder, mas, na prática, não se comportar. Portanto, quero dizer

aos  servidores  que estejam tranquilos,  porque há acordo:  todos  encaminharemos

para uma votação tranquila, sem nenhum tipo de surpresa. Esse é o clima que temos

aqui  tanto  na  Oposição  quanto  na  Situação,  mas  é  bom  que  o  Presidente  José

Henrique já comece a apertar a diretoria da Casa e os nossos auxiliares para que o

projeto de reajuste do Poder Legislativo de Minas Gerais seja pautado e possamos

também votá-lo com a mesma atenção, com o mesmo cuidado com que estamos

votando esse projeto. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Fico

também satisfeito com o posicionamento do PDT.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  nosso

Líder,  quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento sempre atento às reivindicações

dos servidores e também da população de Minas Gerais, para a defesa dos seus

direitos. Já me manifestei nesta tribuna, nesta semana, sobre o TAG. Sobre a questão

da educação, há décadas, temos os 25%. Então, que se corte em outra área, em

outro setor, a fim de garantir os 25%. Não podemos abrir mão deles. Na saúde, há

uma legislação mais recente e talvez seja necessária uma discussão maior,  aliás,

com Prefeitos, para se encontrar uma saída, embora ela também deva ser prioridade.

Ou seja, devemos investir o que a lei manda. Essa é uma questão mais imediata. O

outro  não  tem  nenhuma justificativa.  Cortem  em  qualquer  outra  área,  menos  em

educação.  Em  qualquer  esfera  de  poder,  federal,  estadual  ou  municipal,  não  se

concebe cortar recursos. Prefeitos já foram cassados porque não cumpriram os 25%.

Então, sabemos como é a situação, Deputado Rogério Correia.

Para encerrar, quero cumprimentar os servidores do Tribunal de Contas do Estado,

que estão organizados. Estava conversando com o Presidente do Tribunal, e ele me

disse que 80% dos servidores são mulheres. Então, penso em como é importante a
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contribuição que as mulheres têm dado a este Estado, ao lado dos companheiros

homens. Temos sempre debatido esse tema, nesta Casa. Em termos de funcionários

públicos, de um modo geral e em vários setores, as mulheres são maioria e estão

presentes junto com os servidores. Então, esse é o caminho. Os nossos direitos são

conquistados com a nossa organização e a nossa luta. Então, quero cumprimentá-

los. Como eu disse, o Presidente reivindicou essa votação, e, nesse caso, haverá um

consenso na Assembleia, pois este é um direito de vocês: a valorização do servidor

público. Obrigada.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Sr.

Presidente, termino e quero também parabenizar todos os servidores do Tribunal de

Contas, na pessoa do Presidente do Tribunal, Deputado Antônio Carlos Andrada, que

deixa o Tribunal  para mais uma empreitada. Quero felicitá-lo e parabenizá-lo pelo

trabalho que realizou no Tribunal. Desejo também homenagear as mulheres por meio

da  Dra.  Cristina,  que  esteve  conosco,  uma  técnica  muito  competente  que  nos

mostrou,  passo  a  passo,  o  que  aconteceu,  e  agradecer  ao  Carlos  Frederico,

Presidente do Sindicato, e a todos os sindicalizados e trabalhadores. Peço à Bancada

do Partido dos Trabalhadores que interrompamos, portanto, o trabalho de obstrução,

apenas para votação desse projeto,  a  partir  de  um acordo  feito  com os  próprios

trabalhadores, durante o ano passado. Muito obrigado,  Sr.  Presidente, e uma boa

sorte a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs

1  e  2.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.601/2011 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para não tomar o tempo

dos  trabalhadores do  Tribunal  de Contas,  resolvi  falar  depois  da votação,  pois  já
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queríamos  que  isso  acontecesse  há  bem  mais  tempo.  Mas  é  democrática  a

interlocução dos Deputados aqui, seja na discussão, seja no encaminhamento. Quero

parabenizar todos os funcionários, todo o Tribunal de Contas, a direção, e dizer que

foi  uma  alegria  muito  grande  trabalhar  com  vocês  por  meio  da  Dra.  Cristina,

principalmente, e dos Consultores da Assembleia Legislativa, para, na Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  com a  aprovação  de  toda  a  comissão e

desta Casa, darmos-lhes realmente um plano de carreira e de salários à altura de

vocês. Parabéns, que Deus continue a abençoá-los, vocês merecem.

O Deputado João Leite -  Muito obrigado,  Sr.  Presidente.  O PSDB e a base do

governo votaram em peso pelo plano de cargos e salários dos servidores do Tribunal

de Contas. Queria saudá-los, na pessoa dessa grande atleta do voleibol brasileiro,

Soninha, que está aqui presente. Queria saudar todos os servidores do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais. Essa atleta, que trouxe tanta alegria para Minas,

campeã brasileira, campeã sul-americana, agora empresta toda a sua experiência, o

saber jogar em equipe para o nosso Tribunal de Contas. Prazer em vê-la.  É uma

alegria muito grande. Sr. Presidente, como eu disse, o PSDB e a base liderada pelos

Deputados Duarte Bechir e Bonifácio Mourão, todos votamos favoráveis, mas eu não

poderia deixar de fazer aqui um testemunho para todos os servidores do Tribunal de

Contas do Estado aqui presentes. Eu e vários Deputados aqui – vejo o Deputado

Rômulo Viegas – fomos Secretários do Governador Aécio Neves em 2003 e ouvimos

várias  coisas,  mas  somos  o  testemunho  vivo  do  que  encontramos  no  Estado:

R$2.400.000.000,00 de déficit. Foi isso que o Governador Aécio Neves encontrou.

Encontramos no Estado uma escala de  sete vezes de pagamento dos servidores

públicos.  Os  servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  recebiam  em  sete

chamadas.  Foi  isso  que  encontramos.  Minha  mãe,  servidora  pública  aposentada,

recebia no dia 29 do mês, Deputado Duarte Bechir. Eu e o Deputado Rômulo Viegas,

Secretários da área social, ficávamos com o Secretário de Fazenda, Fuad Noman,

preocupados com mais de 100 crianças que tínhamos no Horto, e não podia faltar

alimentação. Fornecedor em atraso. Fomos buscar junto à Sociedade São Vicente de

Paulo legumes, hortaliças, porque os fornecedores do Estado não queriam fornecer

alimentação para as crianças que estavam sob a nossa guarda. Essa é a verdade
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que encontramos no Estado de Minas Gerais, não é a que ouvimos aqui. E tivemos

imediatamente  de  fazer  um  corte  de  30%.  Não  poderíamos  nomear  servidor  de

recrutamento amplo, essa é a verdade que encontramos. Não é esse blá-blá-blá que

ouvimos, que choque de gestão não existiu. Existiu sim, vivemos isso na pele. Só não

deixamos as crianças que estavam em risco social e pessoal passarem fome. Então

tivemos esse cuidado. Não faltou alimentação para as crianças porque o social era

fundamental. Além disso, não faltaram recursos para a saúde porque o Governador

Aécio determinou. Agora, líder Romão, depois de tantos anos, temos de ouvir esse

blá-blá-blá aqui. O Governador Aécio Neves, que é hoje Senador, tem o mérito de,

juntamente com o Governador Anastasia, ter organizado o Estado de Minas Gerais,

com  a  participação  da  Assembleia  Legislativa  e  de  muitos  que  aqui  estão...  Ao

atacarem o Governador Aécio Neves, se ficarmos calados, estaremos concordando

com uma mentira e uma inverdade, pois vivemos isso. Não li num livro de história,

pois estava presente nesse momento. Portanto, se o governo do Estado... Se hoje, no

Estado de Minas Gerais, os servidores públicos recebem antes do quinto dia útil, é

porque  trabalhamos  arduamente.  O  Governador  Aécio  Neves  teve  coragem  de

enfrentar essa situação. Se em Minas Gerais o servidor público não recebe mais em

sete chamadas, é porque não foi o PSDB, mas vários partidos que construíram a

Minas  Gerais  que  temos  hoje.  Então,  são  vários  partidos.  Não  nos  calaremos.

Conhecemos a verdade e a história e estávamos presente. Só foi possível o Estado

de  Minas  Gerais  investir  23  bilhões  –  aliás,  19  bilhões  investidos  no  Tesouro  do

Estado – porque as contas foram organizadas e o servidor público respeitado. Sr.

Presidente, muito obrigado. Parabéns, servidores do Tribunal de Contas.  Tinha de

trazer essa verdade nesta tarde. Obrigado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  –  Caro  Presidente,  Deputados,  funcionários  e

representantes do TCE, também poupamos a nossa fala no momento dos debates

para que a votação ocorresse. Talvez imaginássemos mesmo que, após a votação,

muitos já não poderiam esperar pela declaração de voto. No entanto, sempre ocorre.

No momento em que as galerias  estavam lotadas, preferimos aguardar a votação

para fazer a declaração de voto. O PSDB votou integralmente a favor do projeto.

Aliás, projeto que tem sua finalização hoje, mas que teve seu início de tramitação há



555
____________________________________________________________________________

muito tempo. Foram outras as vitórias conquistadas antes de chegarmos à vitória de

hoje, que culminou apenas e tão somente com discursos talvez de muitos que não

estavam presentes quando estávamos discutindo as necessidades e pontuando o

que  deveríamos  pontuar.  Quer  dizer,  tivemos  de  ouvir  hoje  discursos  talvez  de

companheiros  que,  no  momento  da  luta  quando  aqui  chegou  o  projeto,  não

manifestaram,  na  oportunidade,  o  mesmo  engrandecimento  e  a  mesma  garra  e

vontade de defender o projeto do Tribunal de Contas. Não falei para ganhar umaq

salva de palmas. Digo isso porque trabalho com a minha consciência e o meu dever

cumprido. Preferi não receber os aplausos de tantos que aqui estiveram mais cedo

porque  naquele  momento  não  queria  cercear  a  votação.  Além disso,  até  mesmo

deixar que a Oposição se manifestasse, não deixar votar e dizer: vamos embora. Mas

não,  agora já  se votou.  Trabalhamos muito para esse projeto.  Os Líderes sabem

quantas vezes nos debruçamos nos encontros e nas comissões para chegarmos ao

dia de hoje. Meu caro Presidente, hoje apenas colhemos as flores e os frutos. No

entanto,  quem não  ajudou  a  plantar  nem a  regar  a  boa  semente  está  aqui  hoje

colhendo frutos. Sabemos que há políticos que aproveitam a presença, vêm aqui e

tentam  denegrir  a  imagem  do  governo  pensando  que  suas  opiniões  e  palavras

haverão de mudar a história de Minas Gerais. Uma história carregada de despesas e

de realizações, que alguns não conseguirão destruir por questão política partidária.

Sou Minas Gerais, sou mineiro com muito orgulhos. Há outros que não nasceram

aqui,  mas fazem de tudo para engradecer Minas Gerais a todo instante. A minha

declaração de voto, meu caro Presidente, é de que os dirigentes sindicais do Tribunal

e muitos dos servidores que acompanharam desde a chegada do projeto a esta Casa

sabem realmente quantos e quais trabalharam desde o início para a sua aprovação

hoje. Não vou embora com palmas, não vou embora com o apupo da torcida; com a

alegria dos que estavam aqui; talvez, mas vou-me embora com o dever cumprido, a

consciência do dever cumprido. Defendi o Tribunal de Contas e os seus servidores

desde o início e não apenas hoje, para ganhar aplausos. Quando expõem a questão

do Termo de Ajuste de Gestão, quero lembrar aos telespectadores e os presentes que

esse TAG foi aprovado por esta Casa no final do ano passado. As decisões que o

Tribunal tomou estão todas embasadas no corpo desse projeto, que foi aprovado e
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virou lei.  Aprovar e não querer cumprir  uma lei,  não estou aqui  para isso. O meu

juramento naquele local, em frente ao emblema, em frente ao brasão, foi de cumprir a

Constituição e as leis do Estado, e vou cumpri-las. Se alguém quer ganhar aplausos,

negando o cumprimento da lei ou reclamando do seu cumprimento, não conte com o

apoio deste Deputado. Novamente repito,  desço da tribuna com a consciência do

dever cumprido. Não levo palmas, porque não estou aqui para mentir. Alguns que as

levaram, que as aproveitem para refletir e, todas as vezes, usar da verdade e do bom

trabalho desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas – Também, Sr. Presidente, como Vice-Líder do Bloco

Transparência  e  Resultado  quero  parabenizar  pela  votação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.601, do Tribunal de Contas, nesta tarde e cumprimentar os servidores do Tribunal

que ainda se encontram aqui. Nós, que já fomos Prefeito, sabemos da importância do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  para  as  contas  públicas.  Portanto,  só  tenho  de

reconhecer a eficiência, o trabalho e a dedicação de todos que trabalham no Tribunal

de Contas do Estado. Simultaneamente, Sr. Presidente, também quero relatar que é

uma  alegria  fazer  parte  da  base  dos  governos  Aécio  e  Anastasia.  Desde  2003,

sabemos as dificuldades com que recebemos o Estado e a certeza de que, quando o

governo assume um compromisso,  ele o honra. Não temos nenhuma intenção de

fazer demagogias, para não cumpri-las depois. O nosso orçamento hoje não é uma

peça fictícia.  Ele  paga as  contas.  É  claro  que nenhum governante,  seja  Prefeito,

governador ou Presidente da República, se dispõe a fazer mágica, ou seja, resolver

todos os problemas da nossa sociedade, desde do funcionalismo público, das três

esferas,  até  as  demandas  da  educação,  saúde  e  assistência  social.  Isso  é

extremamente  difícil.  As  dificuldades  serão  sempre  apresentadas.  Mas,  o  mais

interessante, o que nos dá orgulho é quando o governo se propõe a trabalhar com

seriedade, comprometimento e responsabilidade. Portanto, o Projeto de Lei nº 2.601,

que agora se configura como lei, vem, de forma justa, beneficiar os servidores do

Tribunal de Contas e reflete a sensatez e o equilíbrio do governo de Minas. Muitas

vezes, misturam dívida pública com déficit zero e com choque de gestão. Há alguns

minutos atrás, disse que não é apenas Minas Gerais que possui dívida pública, não.

Os  27  Estados  da  Federação  possuem  dívida  pública.  Em  2003,  quando  Aécio
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chegou, já encontrou dívida pública. O governo do Rio Grande do Sul possui uma

dívida  pública  de  R$40.000.000.000,00,  o  do  Rio  de  Janeiro,  de

R$48.000.000.000,00. No nosso entendimento, quando se fez o choque de gestão,

equilibrou-se  o  exercício,  porque  havia  dívida  com  fornecedores,  havia  dívida  do

pagamento da dívida pública. Mas equilibrou-se isso. Não quer dizer que se eliminou

dívida pública, porque o Aécio não pegou isso. O que Aécio fez no seu governo foi

contabilizar as despesas, receitas com despesas, entrada com saída de recursos.

Portanto,  nesta  tarde  em  que  a  base  do  governo  Anastasia  votou  também

coerentemente com o Projeto de Lei nº 2.601, queremos refletir sobre a seriedade do

nosso  governo,  como  bem  disse  o  Deputado  João  Leite,  que  foi  Secretário  de

Desenvolvimento Social no primeiro governo de Aécio Neves. Encontramos muitas

dificuldades, não foram poucas. Mas é só o governo de Minas que comete erros? É

só o governo de Minas que falha? E o governo federal com suas dificuldades? E as

nossas fronteiras com a má fiscalização da entrada de drogas nos nossos Estados

que traz problemas seriíssimos para as famílias em todas as camadas sociais? O

governo federal, assim como os Estados, também tem seus problemas. No entanto,

para  resolvê-los  precisamos  saber  otimizar  receitas  e  minimizar  custos.  Portanto,

Deputado João Leite, que preside nesta tarde o Parlamento mineiro, estamos juntos e

temos orgulho de fazer parte da base do governo Anastasia porque encaramos as

contas públicas do Estado de Minas Gerais com seriedade. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio – Caro Presidente Deputado João Leite, Srs. Deputados,

na  verdade  a  nossa  declaração  de  voto  é  apenas  para  contrapor  alguns

posicionamentos. Entendo que, no final do governo Itamar Franco, maior estadista

que tivemos, foi ele quem retomou para o povo mineiro a Cemig, que havia sido dada

de  graça  para  um  esquema  montado  na  época  do  Hélio  Garcia.  Hoje  ela  está

totalmente privatizada, fruto de um caminho de longo prazo. O Governador Itamar

Franco fazia diferente nos seus Orçamentos. Ele deixava de pagar a dívida porque o

comprometimento era de 13% da receita. E nunca se consegue pagar a rolagem da

dívida. Nenhum governo conseguiu pagar. Então, o que ele deixava de pagar, que

naquela época já eram R$200.000.000,00 por mês, resultava em R$2.400.000.000,00

ao ano,  valor  que era considerado déficit.  Esse era o déficit  do Estado de Minas
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Gerais, que o Governador Itamar Franco jamais escondeu. No governo seguinte, do

Governador  Aécio  Neves,  trocou-se  o  contador,  e  este  encontrou  uma  forma  de

contabilizar o déficit alegando que aquilo não era déficit. São essas contas que não

conseguimos entender.  Até concordo quando dizem que o governo Itamar  Franco

estava desestruturado.  Havia realmente uma desorganização contábil  e financeira,

mas o governo jamais deixou de cumprir suas obrigações. Ele ajudou a eleger Aécio

Neves e passou a ele esse déficit. Tenho o prazer de dizer que ajudei a construir o

choque de gestão, quando era Presidente desta Casa. Eu era contra, mas atendi aos

apelos  do  Governador  Itamar  e  também  do  Aécio  Neves,  que  queria  fazer  uma

mudança.  Nós,  que temos responsabilidade com a coisa  pública,  vimos  que algo

precisava ser  feito  mesmo.  O Estado não poderia  continuar  daquela  forma como

estava sendo conduzido, era preciso haver reformulação nas suas ações e na sua

organização interna e por isso ajudei e conduzi o processo do choque de gestão do

Governador Aécio Neves, que foi votado no final do governo do PMDB, do Itamar

Franco. Nós é que votamos e demos a ele instrumento para fazer as mudanças.

Então  penso  que  não  é  voltando  atrás,  falando  de  ex-Governadores,  querendo

justificar  o que está acontecendo que construiremos algo.  O TAG realmente gera

discurso político, porque o governo não cumpre o que determina a Constituição. Isso

é fato. Mas também, quando há expurgo de alguma coisa, o governo não consegue

de uma hora para outra mudar. Por isso foi feito o TAG. Ele proporciona discussão

política, mas tem lógica. Mas o que nos deixa tristes é o fato de o Tribunal de Contas

e outros órgãos terem permitido que o governo não aplicasse o mínimo constitucional

durante todo esse tempo. Aceitaram com a maior tranquilidade. E isso não tem o

mesmo tratamento  para  as  prefeituras  e  para  os  Prefeitos.  É  isso  que  às  vezes

questionamos, é isso que reclamamos. Acho que esse TAG que aprovamos e que eu

também ajudei a aprovar é uma boa saída para evitar os maus gestores da coisa

pública, e para que ele tenha tempo de reorganizar a sua vida daí para frente. Dentro

da sua lógica, o Tribunal diz que seguirá à risca as prestações de conta em tempo

real e dará oportunidade àqueles que não estão cumprindo a despesa constitucional

ou outras coisas de fazerem o TAG. Questionamos isso: por que o governo ficou todo

esse período não cumprindo a Constituição e só agora o Tribunal de Contas achou
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essa forma de dar um basta nisso? Diz: “A partir de agora você terá que cumprir”.

Não  te  dará  mais  dois  anos  para  se  adequar  à  nova  norma  legal,  porque

constitucional já é, mas à nova norma financeira. Infelizmente, o Estado de Minas

Gerais está numa situação financeira complicada, o déficit  zero realmente foi uma

falácia,  estamos  quebrados  e  devemos  R$70.000.000.000,00,  pagando

R$400.000.000,00 por mês. Então, o Tribunal teve a competência de fazer esse TAG

para dar um fôlego ao nosso governo para que, lá na frente, cumpra o que manda e o

que determina a nossa Constituição.

Encerramento

O  Sr.  Presidente  (Deputado  João  Leite)  -  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 logo mais, às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 10, 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 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2012

Às 14h45min, comparece no Salão da Igreja São João Batista, o Deputado Célio

Moreira,  membro  da  supracitada  Comissão.  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 a atual situação do viaduto localizado na Rua Hum, confluência com a Rua

Flor de Pitangueira, no Bairro Independência, na região do Barreiro. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Denise Maria Pereira

de Castro, Secretária Executiva do Conselho Regional de Transporte e Trânsito do

Barreiro; e os Srs. Wanderley Araújo Porto Filho, Secretário Adjunto de Administração

Municipal  Regional  Barreiro,  representando  Márcio  Araújo  de  Lacerda,  Prefeito

Municipal de Belo Horizonte e Sylvio Ferreira Malta Neto, Secretário de Administração
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Regional Municipal Barreiro; Weslei Alves Rodrigues, Gerente de Ação Regional da

Regional Barreiro Oeste da BHTRANS, representando Ramon Victor César, Diretor-

Presidente  da  BHTRANS;

Walter Nascimento Campos Júnior, Gerente-Geral de Infraestrutura da MRS Logística

S.A.,  representando  Sérgio  Henrique  Carrato,  Gerente-Geral  de  Concessão  e

Arrendamento da MRS Logística SA. - Juiz de Fora -, e Aelson Pereira dos Santos,

Presidente da União Comunitária dos Bairros Independência, Petrópolis, Mangueiras

e  Adjacências,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  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 nas

notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Rosângela Reis.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 9h30min,  comparecem na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Hely Tarqüínio, por indicação da Liderança do BAM ) e os

Deputados  Carlos  Mosconi  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

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. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir: Projeto de Lei nº 1.253/2011, no 1º turno (Deputado Doutor Wilson

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

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.018/2012, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.952 e 2.955/2012. 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, 9 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Doutor Wilson Batista – Hely

Tarqüínio.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Em

seguida, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário

do Legislativo” de 26/4/2012: ofício da Sra. Márcia Luíza Vilela Terra, Secretária-Geral

da  Câmara  Municipal  de  Varginha,  que  encaminha  cópia  da  Indicação  113/2012,

apresentada pelo Vereador Rogério Bueno. 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 2.471/2011 e 3.001/2012, 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, 9 de maio de 2012.



562
____________________________________________________________________________

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda e Doutor Wilson Batista (substituindo o Deputado

Juninho  Araújo,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  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

Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Jairo Nogueira Filho, Diretor do Sindieletro-MG, e Sebastião Luiz de

Mello, Presidente do Conselho Federal de Administração, publicados no “Diário do

Legislativo”  de  26/4/2012.  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. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.509/2011, 2.797, 2.803, 2.804,

2.812, 2.814, 2.817, 2.823, 2.825, 2.854, 2.861 e 2.870/2012. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

Comissão, momento em que se retira da reunião o Deputado Doutor Wilson Batista e

faz-se presente o Deputado Duarte Bechir. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  a

fiscalização  das  condições  de  trabalho  nas  obras  do  Mineirão;  e  dos  Deputados

Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado

Extraordinária da Copa do Mundo – Secopa – pedido de informações sobre o número

de acidentes de trabalho por categoria profissional, nas obras do Mineirão, desde seu

início até esta data; e Celinho do Sinttrocel (11) em que solicita: 1) seja enviado ofício

com  manifestação  de  aplauso  ao  Conselho  Federal  de  Enfermagem  e  demais
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entidades pela organização da Semana Nacional de Enfermagem; 2) sejam enviadas

as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta Comissão aos Deputados

Federais e Senadores representantes de Minas Gerais e às Comissões do Trabalho,

de Administração e Serviço Público, da Seguridade Social e Família e de Finanças e

Tributação da Câmara dos Deputados;  3)  seja solicitado ao Presidente da Frente

Parlamentar  da  Saúde  desta  Casa  a  convocação  de  reunião  para  discutir  as

condições de trabalho dos profissionais de enfermagem; 4) sejam encaminhadas as

notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta Comissão à representação

brasileira  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  à Ordem dos  Advogados  do

Brasil, Seção de Minas Gerais, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do

Trabalho  e  Emprego,  para  conhecimento  e  providências  cabíveis;  5)  seja

encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal manifestação de apoio

à aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.295/2000 e 4.924/2009; 6) seja encaminhado à

Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte pedido  de implementação de programa de

vigilância  em  saúde  do  trabalhador,  bem  como  de  adoção  de  medidas  para  a

instrução do Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador; 7) seja encaminhado

ao Presidente desta Casa pedido de estudo da possibilidade de apoio e participação

da  ALMG  na  Campanha  Nacional  em  Defesa  e  Fortalecimento  do  Ministério  do

Trabalho e Emprego; 8) seja encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho pedido

de  celeridade  no  Processo  nº  46211.011.480/2003.42;  9)  seja  encaminhada  ao

Ministério de Trabalho e Emprego manifestação de protesto à política de cortes no

orçamento  adotado  pelo  governo  e  pedido  de  introdução  de  processo  de

reestruturação e investimentos na valorização profissional dos trabalhadores lotados

na Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, com envio de cópia à

Associação de Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais e ao Sindicato Nacional

dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  10)  seja  solicitado  ao  Ministério  Público  do

Trabalho  e  Emprego que envie  as  análises de  acidentes  fatais  em Minas  Gerais

realizadas nos últimos 5 anos; 11) sejam solicitados à Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego de Minas Gerais os dados sobre acidentes e adoecimentos de

trabalhadores no Estado nos últimos 5 anos. Ato contínuo, é adiada a votação, a

requerimento do Deputado Duarte Bechir, de requerimento da Deputada Rosângela



564
____________________________________________________________________________

Reis em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Mineirão para verificar

as condições de trabalho no canteiro de obras. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Duarte Bechir – Pompílio Canavez.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 7/5/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.

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

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

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o enfrentamento

do “crack” na região do Barreiro e a discutir  e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Márcia

Cristina  Alves,  Assessora  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  e  Presidente  do

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte, e os Srs. Wanderley

Araújo  Porto  Filho,  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de  Administração  Regional

Municipal Barreiro, representando o Sr. Marcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal

de Belo Horizonte; Capitão PM Hudson Ferraz, da Diretoria de Apoio Operacional da

Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana,

Comandante-Geral; Major PM Márcio Inácio de Souza, Comandante da 11ª Cia. do

41º  Batalhão  de  Polícia  Militar  do  Barreiro,  representando  o  Ten.-Cel.  PM  José

Geraldo Rodrigues dos Santos Silva, Comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar

do Barreiro; Renato Moreira Hadad, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas – Campus do

Barreiro; Eduardo Soares da Silva, Coordenador da Pastoral da Sobriedade da Igreja

Cristo  Redentor;  Pastor  Wellington  Vieira,  Presidente  Nacional  da  Federação  das

Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas  do  Brasil,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
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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), que compreende a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Liza  Prado e dos Deputados Paulo  Lamac,  Vanderlei

Miranda e Célio Moreira em que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao

Comando da Polícia Militar, com a presença do Comandante da Polícia Militar desta

Capital e da Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de

Belo  Horizonte,  para  discutir  a  abordagem  conjunta  a  ser  feita  pelas  equipes  de

Consultório de Rua e pelos policiais militares, junto aos usuários de “crack” e outras

drogas;  e  do  Deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Subsecretário de Políticas sobre Drogas pedido de informações sobre a viabilidade

de criação de consultórios móveis para levar tratamento aos usuários de drogas como

plano de enfrentamento ao problema causado pelo “crack” e outros entorpecentes.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Doutor Wilson Batista – Vanderlei Miranda.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/5/2012

Às 15h30min, 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 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 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
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2.006/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Duarte  Bechir),  e  3.017/2012,  em turno  único

(Deputado Luiz Carlos Miranda). 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 sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG pedido de

providências para a apuração de denúncias de abuso de autoridade, confecção de

boletins  de  ocorrência  forjados  e  outras  práticas  delituosas  por  parte  de  policiais

militares em prejuízo de Varlei da Cruz Pereira, Antônio José de Faria e Felipe Arthur

Rodrigues de Paula, encaminhando-se também o trecho das notas taquigráficas da

10ª Reunião Ordinária da Comissão em que constam as declarações prestadas por

Vânia Aparecida  Pires  da Cruz;  e seja encaminhada manifestação de aplauso ao

órgão de direitos  humanos  da Defensoria  Pública  pelos  10  anos de sua criação;

Antônio Júlio em que solicita seja realizada visita à Penitenciária Pio Canedo, em

Pará de Minas, para verificar a possível superlotação desse estabelecimento; Paulo

Guedes  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Presidência  da  Cemig  pedido  de

providências para a iluminação da Av. João da Cruz Santos, em Taiobeiras; Paulo

Guedes e Luiz Carlos Miranda (9) em que solicitam seja encaminhado à Chefia da

Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  construção  de  uma  nova  cadeia  em

Taiobeiras e a ampliação das instalações da atual; seja encaminhado ao Comando-

Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  a  transformação da  2ª  Companhia

Independente, de Taiobeiras, em batalhão; seja encaminhado à Secretaria de Defesa

Social  e  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  pedido  de

providências  para  a  construção  de  um  centro  de  internação  de  adolescentes  na

região  do  Alto  Rio  Pardo;  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências para a criação da Delegacia Regional de Taiobeiras; seja encaminhado

à Defensoria Pública pedido de providências com vistas à designação de Defensor

Público para a Comarca de Taiobeiras;  seja encaminhado à Secretaria de Defesa

Social  pedido  de  providências  com  vistas  à  destinação  de  viaturas  para  serem

utilizadas pela Polícia Ambiental na Microrregião do Alto Rio Pardo; seja encaminhado

ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de  providências  para  a  fiscalização  da

existência  de  carvoarias  clandestinas  na  Microrregião  do  Alto  Rio  Pardo;  seja
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encaminhado  à  Superintendência  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de

providências para a fiscalização de possíveis ocorrências de trabalho degradante em

carvoarias clandestinas na Microrregião do Alto Rio Pardo; e sejam encaminhadas à

Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Taiobeiras  as  notas

taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária da Comissão; e Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir o Sgt. PM Hermon

Eltz  Santos,  do  16º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  que  está  recebendo ameaças  de

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

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

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.917/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Almir  Paraca, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário de Abaeté,

com sede no Município de Abaeté.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.917/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Congado de Nossa Senhora  do  Rosário  de Abaeté,  com sede no

Município de Abaeté.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição,  o parágrafo único do art.  5º

veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 26 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com finalidade semelhante à da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.917/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.555/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia Estadual dos Securitários.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da  Previdência  e da Ação Social.  A Comissão de Constituição e Justiça analisou

preliminarmente  a  matéria,  concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  XIV,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.555/2011 tem por finalidade instituir,  no Estado,  o Dia do

Securitário, a ser comemorado na terceira segunda-feira de outubro, anualmente.

A categoria dos securitários é muito ampla e engloba empregados de empresas

seguradoras, empresas de resseguro,  entidades de previdência  aberta  e fechada,
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corretoras de seguros, de títulos de capitalização, de fundos públicos e de câmbio,

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, além de agentes autônomos de seguros

privados, de crédito e de investimentos. No entanto, somente a profissão de corretor

de seguros é regulamentada pela Lei Federal nº 4.594, de 29/12/64.

No Brasil, compete privativamente ao governo federal formular a política de seguros

privados, estabelecer suas normas e fiscalizar as operações no mercado nacional. O

Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66, que rege as operações de seguro, instituiu o Sistema

Nacional  de  Seguros  Privados,  constituído  pelo  Conselho  Nacional  de  Seguros

Privados – CNSP –, pela Superintendência de Seguros Privados – Susep –, que são

órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda, e pelas sociedades autorizadas a operar

em seguros privados, pelos resseguradores e corretores de seguros habilitados.

Segundo o autor do projeto, a data escolhida para celebrar o dia dos securitários se

justifica por já se encontrar prevista nos acordos coletivos e nas convenções coletivas

de  trabalho  da  categoria  em  todo  o  País,  constando  inclusive  como feriado para

esses trabalhadores.

Portanto, consideramos justa a homenagem prestada aos securitários por meio do

projeto de lei em epígrafe.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.555/2011, em turno

único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 490/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.216/2008,  institui  o  Programa Jovem

Universitário – Educação com Trabalho e dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Por  seu  turno,  a  Comissão  de  Educação,
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Ciência  e  Tecnologia  exarou  seu  parecer  pela  aprovação  da  proposição  com  a

Emenda nº 1, que apresentou, ao Substitutivo nº 1.

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 pauta tem por objetivo instituir o Programa Jovem Universitário -

Educação  com Trabalho,  cuja  finalidade  seria  auxiliar  economicamente  jovens  de

menor poder aquisitivo aprovados em processo seletivo para ingresso em instituição

de ensino superior com vistas a possibilitar-lhes custear sua graduação. Nos termos

do projeto original, o governo do Estado estaria autorizado a firmar convênios com

empresas e demais instituições interessadas em participar do programa, as quais se

comprometeriam  a  financiar  os  estudos  de  seus  estagiários.  As  empresas

conveniadas, por sua vez, contariam com uma contraprestação do poder público.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  jurídico-constitucional,

ressaltou  que,  na  forma  original,  o  projeto  apresenta  vícios  de  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que é vedado ao Poder Legislativo editar

normas  criando programas ou autorizando  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênios,

conforme  entendimento  vigente  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Não  obstante,

considerando  a  relevância  da  matéria,  vislumbrou  a  possibilidade  de  incluir  o

conteúdo essencial  do projeto  na política estadual  de juventude,  objeto  da Lei  nº

18.136, de 14/5/2009, e apresentou substitutivo à proposição original.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia destacou

a importância do projeto, enfatizando a necessidade de o poder público contar com a

contribuição  da  iniciativa  privada  na  oferta  da  educação  superior,  baseado  na

responsabilidade  social  das  organizações.  No  entanto,  constatou  que  parte  dos

conteúdos apresentados no Substitutivo nº 1 já estão previstos em lei, razão pela qual

apresentou emenda visando à adequação do projeto. No âmbito daquela Comissão, o

projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, que

se manifestou favoravelmente a sua aprovação.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  escopo  desta  Comissão,  a

implementação  das  medidas  constantes  no  projeto  original  poderiam  implicar
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despesas  para  o  erário,  o  que  não  acontece  em  relação  ao  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, pois este apenas insere, nas

diretrizes  da  política  estadual  de  juventude,  estímulo  à  iniciativa  privada  para

participar na qualificação profissional dos jovens.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 490/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.058/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe ”dispõe sobre

medidas contra a prática de trotes telefônicos e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi o projeto de lei distribuído às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  determina  que  as  concessionárias  de  serviço  de

telefonia  fixa,  móvel  e celular  que prestam serviços no  Estado ficam obrigadas a

informar a seus assinantes, por meio da conta telefônica, a existência de ligações

para  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  para  a  Defesa  Civil  e  para  o  Serviço  de

Atendimento  Médico  de  Emergência  –  Samu  –,  cujo  fato  relatado  não  seja

comprovado.  Estabelece  ainda  a  proposição  que  as  referidas  empresas

concessionárias deverão informar aos assinantes as penalidades previstas no Código

Penal Brasileiro para tais infrações e que, no caso de reincidência do assinante em
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tais ligações, estará este sujeito a multa de 20 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs. Os valores resultantes da arrecadação da multa prevista no projeto

deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Segurança Pública.

Verifica-se o intuito  da proposta  de  coibir  a  prática  de  ligações para  órgãos de

segurança  e  saúde  pública  relatando  fatos  inverídicos,  que,  a  despeito  da  sua

falsidade, movimentam a atuação desses serviços, causando danos ao poder público

e à população em geral. Projeto de lei de igual teor foi apresentado nesta Casa na

legislatura anterior, não tendo sido, todavia, analisado por esta Comissão.

Como bem alerta o autor da proposição, na justificativa que acompanha o projeto,

enquanto as entidades públicas sofrem sérios problemas por falta de equipamentos,

viaturas  e  pessoal,  sujeitam-se  a  atender  chamados  falsos,  o  que  representa

verdadeiro crime contra a sociedade.

Tal  prática,  popularmente  conhecida  como  “trote  telefônico”,  é  uma  ação  já

repudiada pelo direito  penal,  tendo em vista o seu caráter  lesivo à administração

pública, à coletividade e, mesmo, à vida. Quando uma viatura da polícia ou do corpo

de  bombeiros  é  deslocada  para  atender  a  um  chamado  falso,  pode,  naquele

momento,  estar  deixando  de  socorrer  pessoas  que  realmente  necessitam  de

atendimento  imediato.  Ademais,  não  se  pode  deixar  de  considerar  que  tais

atendimentos  geram  custos  para  o  Estado  e  certamente  prejudicam  o

desenvolvimento dos trabalhos dos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento

de emergência à população.

A proposição busca preservar o interesse público e a boa atuação da administração

pública ao mesmo tempo em que pretende coibir infrações por parte da população.

Confere-se, assim, densidade ao princípio constitucional da eficiência na prestação

de um serviço público de extrema relevância à sociedade.

Informamos, por fim, que foram aprovadas leis com o mesmo objetivo nos Estados

de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, a Lei nº 14.738, de 16/4/2012 e a

Lei nº 5.784, de 16/7/2010.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.058/2011.
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Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.449/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Inácio  Franco,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.449/2011 “institui

medidas  antipoluentes  a  serem  adotadas  em  relação  aos  veículos  de  transporte

coletivo em circulação no Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  apreço  institui  medidas  antipoluentes  a  serem  adotadas  em

relação aos veículos de transporte coletivo do Estado.

Nos termos da justificação do projeto, além dos malefícios à saúde e ao planeta,

esses veículos, quando seus canos de descarga não são elevados como estabelece

o projeto, “lançam contra os pedestres significativo volume de fumaça, que, além de

incômodo, produz efeitos indesejáveis à respiração, aos olhos, além de impregnar o

vestuário com os resíduos da descarga”.

Em  reunião  realizada  no  dia  2/8/2011,  foi  aprovado  requerimento  para  que  a

proposição fosse baixada em diligência à Fundação Estadual  do Meio Ambiente -

Feam - e ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG -,  a fim de

colher subsídios para a análise da iniciativa. Todavia, não foi apresentada resposta

até o momento.

Feitas essas considerações, passemos à análise da proposição, dentro do âmbito

de  competência  desta  Comissão,  adstrita  ao  exame  dos  aspectos  formais  da
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iniciativa.

Sob o referido ponto de vista, deve-se assinalar que, a princípio, trata-se de uma

medida  que  vai  ao  encontro  dos  objetivos  albergados  por  nosso  ordenamento

jurídico, se levarmos em consideração a norma constitucional insculpida no "caput"

do  art.  225  da  Constituição  Federal,  segundo  a  qual  todos  têm  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos e essencial à

qualidade de vida das gerações presentes e futuras. A defesa do meio ambiente é

obrigação  do  poder  público  e  da  coletividade  (art.  225,  CF),  sendo  essa  defesa

realizada  mediante  “tratamento  diferenciado  conforme  o  impacto  ambiental  dos

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação” (art. 170, VI,

CF). A Constituição Federal diz ser competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e combater a poluição

em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora” (art. 23). Trata-

se da competência de implementar a legislação ambiental, pondo em prática o direito

e o dever de tomar as  medidas administrativas para prevenir  e reparar  os danos

ambientais.  A competência  para  legislar  sobre  meio  ambiente  é  concorrente,  nos

termos do art. 24, VI e VIII, da Constituição da República.

Portanto, sob o ponto de vista formal,  com a exceção a seguir  exposta, não há

óbice à tramitação do projeto em análise nesta Casa. Ressaltamos que, certamente,

questões  relativas  ao  mérito  da  proposição  serão  avaliadas,  oportunamente,  na

comissão seguinte.

Devem ser  retirados  do  projeto,  contudo,  os  artigos  3º  e  4º,  pois  extrapolam o

campo  de  atribuições  do  Poder  Legislativo  mineiro,  invadindo  a  esfera  de

competência constitucionalmente reservada ao Governador do Estado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.449/2011, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 3º e 4º, renumerando-se os demais.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela
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Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.702/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe altera a

Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo

minas artesanal e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo de 19/5/2011, foi a proposição preliminarmente

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre agora,  a esta  Comissão,  emitir  o  seu parecer,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela propõe alteração do art. 13 da Lei nº 14.185, de 2002, conhecida

como Lei  do  Queijo  Minas  Artesanal,  para  permitir  a  criação  de  mecanismos  de

financiamento e qualificação técnica do produtor de queijo minas artesanal. O referido

dispositivo incumbia  o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  -  BDMG - de

desenvolver programa de incentivo à produção do queijo artesanal, com recursos do

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - Funderur. Com a promulgação da Lei

Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de

fundos estaduais, esse Fundo foi tacitamente extinto, tornando inviável a atribuição

contida no dispositivo.

Na  justificação,  o  autor  confere  também  ao  projeto  em  análise  o  objetivo  de

propiciar  um  “aprofundamento  das  discussões  sanitárias  e  econômicas”  que

envolvem  a  regulamentação  de  um  produto  tão  caro  à  cultura,  à  imagem  e  à

economia do Estado.

Atento a tal objetivo, o relator se dispôs a contatar e ouvir atores de todas as partes

da cadeia produtiva e de controle sanitário do queijo minas artesanal e, a partir desse

panorama, analisar a necessidade de reformulação da lei sem outro parâmetro que

não  a  urgente  necessidade  de  incluir  no  mercado  formal  a  sua  produção  e

comercialização, sem abrir mão da qualidade e inocuidade do produto. Além disso,
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vale  registrar  que estamos  cientes  do  papel  de  vanguarda  de  Minas  Gerais,  em

relação à União e aos demais Estados federados, na definição de novos parâmetros

legais para a regulamentação sanitária de produtos tradicionais e artesanais.

Hoje,  a  despeito  de  todos  os  esforços  estatais  e  privados,  para  uma produção

mensal de queijo estimada por nós em torno de 4.500 toneladas de queijo, advinda

de cerca de 30.000 produtores artesanais no Estado, apenas 1% da produção possui

alvará sanitário. O restante é consumido ou vendido para o mercado mineiro e, parte

significativa, para os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, entre

outros,  sem  nenhuma  inspeção  ou  cuidados  oficiais  e,  portanto,  sujeita

exclusivamente à higiene de quem produz e vende. Dessa constatação parte uma

homenagem do relator aos produtores e comerciantes informais de queijo mineiros,

por se utilizarem dos conhecimentos tradicionais para fazer chegar à população um

produto saudável que leva, bem além das fronteiras de Minas, o nome e a fama do

Estado.

O emaranhado legal que rege o controle sanitário dos produtos de origem animal no

Brasil remonta a 1952, tendo sido muito pouco atualizado no seu período de vigência.

Várias regras, hoje anacrônicas, tendem a setorizar a inspeção e o consumo desses

produtos,  criando  classes  de  produtores  e  de  consumidores,  uns  confinados  ao

território do Município, outros ao do Estado e, por fim, uma classe de produtores e

consumidores que pode vender e consumir entre Estados e países.

Elaboradas  em  período  em  que  as  políticas  públicas  buscavam  estimular  uma

indústria  nacional  ainda  incipiente,  tais  normas  visavam  à  criação  de  condições

propícias para a exportação de produtos industriais com alto valor agregado, tendo

adotado,  para  tanto,  padrões  de  controle  baseados  nos  congêneres  norte-

americanos. Tal providência desconsiderou, à época, o mercado interno e valorizou o

abastecimento de mercados externos e ricos. Internamente, a população brasileira

era  predominantemente  rural,  com  baixíssimo  nível  de  consumo e,  portanto,  não

demandava controle sanitário nem contava com ele.

Exatos  60  anos  depois,  o  Brasil  se  destaca no  cenário  mundial  e  se  sustenta

economicamente em seu forte mercado interno, com alto índice de urbanização: mais

de 80% da população brasileira vive nas cidades. Ressalte-se ainda que o País há
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mais de uma década experimenta a elevação sistemática da renda “per capita” e do

nível de consumo. Com essa configuração, os produtos de origem animal, que antes

se restringiam à produção para o consumo ou para a troca por outras mercadorias

nos mercados locais, agora se apresentam como necessários, sendo demandados

pelos mercados urbanos em quantidades significativas, o que gera um incentivo à

elevação  da  oferta  e  o  consequente  aumento  do  seu  peso  na  economia.  É  nos

últimos 15 anos que se verificam níveis de conflito cada vez maiores entre os agentes

da  cadeia  produtiva  do  queijo  artesanal  e  os  agentes  da  inspeção  sanitária.

Obrigados a cumprir normas não aplicáveis à produção artesanal, os fiscais cobram

de  produtores  e  transportadores  condições  e  procedimentos  não  exequíveis  pela

agroindústria de baixa escala, uma vez que foram forjadas para a indústria de larga

escala.

A referência utilizada para romper a resistência dos órgãos de vigilância sanitária

com o objetivo de buscar um caminho específico para Minas Gerais na produção de

queijo a partir de leite cru foi a experiência dos produtores de queijo da França. Esse

país  comercializa  diversos  tipos  de  queijo  fino  confeccionados  com  leite  sem

tratamento térmico, sem desprezar, naturalmente, a sanidade do rebanho e o controle

do processo de fabricação. Convênio entre os governos de Minas e da França para

troca  de  experiências  na  produção  artesanal  de  queijo  contribuiu  para  a

regulamentação e a criação do programa mineiro de certificação do queijo fabricado a

partir de leite cru.

Quando de sua edição, em 2002, a Lei do Queijo Minas Artesanal foi o resultado

possível  da  concertação à  época entre  associações  de produtores,  Secretaria  de

Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  Ministério  Público

Estadual e Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, entre outros.

O  ambiente,  naquele  momento,  era  de  conflito  e  incredulidade,  pois  alguns

segmentos  ligados  ao  controle  sanitário,  aliados  a  outros  do  meio  institucional

mineiro,  entendiam ser  necessário,  em nome da segurança alimentar  e da saúde

pública,  extinguir  a  produção  do  queijo  artesanal  com  leite  cru.  A despeito  das

limitações impostas pela norma, que a rigor permitiria o acesso à formalidade apenas

a uma pequena parcela das queijarias existentes, a lei garantiu o reconhecimento da
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existência do queijo minas artesanal - QMA - e a implementação de políticas públicas

para  esse  segmento  da  pecuária  de  leite  e  da  agroindústria  artesanal.  Como

resultado principal, foi mantido vivo e oficial o nome e o processo do queijo minas

artesanal.

As  negociações  para  "salvamento"  do  queijo,  porém,  avançaram  apenas  para

admitir a produção do queijo de tradição mais antiga, com o uso do pingo (culturas

lácticas)  e  maturação,  restrita  territorialmente  às  regiões  que  seriam  demarcadas

futuramente em função da comprovação pelo Estado de tradição histórica e cultural.

Mesmo considerada a baixa eficiência do processo de regularização da produção

desse queijo nos 10 anos de vigência da lei mineira, muito esforço público foi feito,

em  especial  por  parte  dos  técnicos  responsáveis  pelo  Programa  Queijo  Minas

Artesanal, criado na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater -,

além de ter havido muito empenho por parte dos produtores envolvidos. O fenômeno

da  baixa  adesão  dos  produtores  à  lei,  que  permite  sua  atuação  legal,  pode  ser

atribuído  à  falta  de  atratividade  econômica  do  segmento  formal  e  às  exigências

legalmente impostas. Além disso, vale informar que o tipo de produto resultante do

processo descrito pela lei - o queijo curado - não condizia, e ainda hoje não condiz,

com a demanda de cerca de 80% do mercado, que prefere o queijo meia-cura ou

mesmo o queijo ainda em fase de dessoramento.

Motivada  pela  retomada  das  discussões  sobre  a  matéria  em  2010,  esta  Casa,

aprovou a Lei  nº 19.492, de 2011, reservando a necessidade de comprovação de

referência histórico-cultural para a certificação diferenciada por origem e admitindo a

habilitação sanitária de queijos fabricados em qualquer região do Estado, desde que

cumpridas  as  etapas  do  processo  conforme  descrito  na  lei.  Essa  medida  é

plenamente  correta  quando  se  entende  que  apenas  o  queijo  minas  artesanal,

variedade em que é obrigatória a utilização do pingo ou outras formas de inoculação

de culturas lácticas naturais e a maturação, pode ser comercializada. Portanto, mais

uma vez,  a  baixa  eficácia  da  alteração  da  norma  se  deveu  ao  fato  de  ela  não

considerar a realidade do mercado que continua a demandar basicamente o queijo

meia-cura.

No âmbito da União, reconhecendo a barreira intransponível criada pelas normas à
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produção de baixa escala de produtos de origem animal, o governo federal criou em

2006 o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa -, por meio

do  Decreto  nº  5.741,  que  autoriza  o  reconhecimento  da  equivalência  entre  os

sistemas de inspeção municipal, estadual e federal, na tentativa de reverter parte das

incongruências da legislação sanitária em vigor.

Reconhecendo  que,  ainda  assim,  não  se  resolveria  a  situação  da  produção

artesanal  e de pequeno porte,  em 2010,  por  meio  do  Decreto  nº  7.216,  a União

determina  que  o  Suasa  respeite  as  especificidades  regionais  de  produtos  e  as

diferentes  escalas  de produção,  incluindo a  agroindústria  rural  de  pequeno porte,

caracterizada basicamente por ser de propriedade ou gestão de agricultor familiar e

possuir  instalações  limitadas  a  250m².  Mais  que  isso,  autoriza  os  Estados  e  os

Municípios a editar normas específicas relativas às condições gerais das instalações,

equipamentos e práticas operacionais para essa classe de estabelecimentos.

Mais uma vez saindo à frente de outros Estados membros, Minas edita a Lei nº

19.476,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  habilitação  sanitária  de  estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte - Earpp -, vindo a regulamentá-la parcialmente

em  dezembro  do  mesmo  ano  por  meio  do  Decreto  nº  45.821,  de  2011.

Essencialmente,  a regulamentação reconhece a  impossibilidade de o  Estado,  por

meio de seu órgão de inspeção, o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, atender à

gigantesca tarefa de cadastrar e inspecionar as dezenas de milhares de Earpps em

atividade e propõe a criação de sistema de inspeção articulado com os Municípios

como  forma  de  contornar  a  dificuldade  encontrada.  O  decreto  estabelece  a

possibilidade  de  formalização  da  atividade  por  meio  de  cadastro  condicionado  à

assinatura de um termo de compromisso em que o produtor dispõe de um prazo para

as  adequações  sanitárias,  sem a  exigência  de  paralisação da produção e  prévia

adequação de instalações e processos.

A despeito dos avanços sinalizados pela legislação do Earpp, deve-se entender que

a produção de queijos artesanais não se limita aos agricultores familiares, público

beneficiário  dessa  legislação.  Não  obstante  a  grande  maioria  dos  produtores  de

queijo artesanal serem agricultores familiares, o que os caracteriza como artesãos é o

processo que utilizam. Assim, o Legislativo se vê novamente impelido a reformular a
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Lei do Queijo Minas Artesanal - Lei nº 14.185, de 2002.

Ao dar início às consultas aos atores dessa cadeia produtiva, percebemos que, ao

tratarmos de queijos artesanais de Minas, não falávamos de um único produto, mas

de  uma  série  de  processos  de  produção  com  resultados,  saberes  e  tradições

diferenciadas. O uso do leite integral, fresco e cru foi identificado e aceito como eixo

mestre para a caracterização do queijo artesanal. A partir daí pudemos subdividir o

universo desses produtos pelo tratamento da massa, que pode ser crua ou cozida.

Entre os queijos derivados da utilização de massa crua está o consagrado queijo

minas artesanal,  curado ou maturado. Aqui também encontramos os queijos meia-

cura.  Do  lado dos  queijos  de  massa cozida  encontram-se todas  as  variações  de

requeijões, desde o branco até o famoso requeijão moreno da região Norte de Minas,

e o renomado queijo cabacinha. Com base nessas constatações e em conhecimentos

acumulados em numerosas reuniões é que apresentamos o Substitutivo nº 1, que não

se circunscreve a uma mera revisão da Lei do Queijo Minas Artesanal, mas sim a

edição de uma Lei dos Queijos Artesanais de Minas.

Tal mudança, advertimos, não implica qualquer perda para o processo já descrito e

estabilizado  do  queijo  minas  artesanal,  que  doravante  pretendemos  que  seja

identificado  como  queijo  minas  artesanal  curado,  ou  simplesmente  curado.  Esse

produto, para o qual se exige a utilização de culturas lácticas e maturação em tempo

mínimo  fixado  em  regulamento,  estabeleceu-se  no  mercado  como  referência  de

patrimônio imaterial do Estado e é a base para a conquista, pelos produtores, dos

certificados de Identificação Geográfica -  IG -  conferido às regiões do Serro e da

Canastra pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Vale citar que as

fontes  mais  especializadas  no  mercado  de  queijos  artesanais  afirmam  ser  esse

produto responsável por cerca de, no máximo, 20% do comércio.

Didaticamente,  portanto,  adotou-se  para  a  estruturação  dos  diversos  queijos

artesanais do Estado a divisão deles em dois grandes grupos: os de massa crua e os

de massa cozida. Vale comentar que esses queijos de massa cozida nunca tiveram

lugar ou possibilidade de encaixe legal ou formal, constituindo um passivo do Estado

com a cultura de seu povo.

Outro aspecto relevante trazido pelo substitutivo diz respeito ao reconhecimento e
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inclusão do grupo de atores que transporta e comercializa grandes quantidades de

queijos  artesanais,  conhecidos nas regiões produtoras pela alcunha de queijeiros.

Esse ator da cadeia produtiva é tradicional e fundamental para o funcionamento do

mercado. Preso às suas atividades de rotina, o típico produtor de queijos artesanais

trabalha na criação do gado, na ordenha das vacas, na fabricação do queijo e na

vigília  da  qualidade  e  maturação  de  seu  produto.  Essa  atividade  que,  além  de

envolver toda a família, lhe consome o tempo desde a madrugada até à noite, quando

“vira” os queijos na prateleira antes de dormir, não dá ao produtor a liberdade de atuar

competentemente no comércio, salvo exceções. Assim, comumente, ele se relaciona

com um queijeiro que passa a constituir seu canal de comércio, sendo, por vezes, seu

contato  com  o  mundo  externo.  Acredita-se  que,  em  regiões  como  a  Serra  da

Canastra, cerca de 60% da produção de queijos dependa diretamente do comércio

realizado pelos queijeiros; portanto, sem que haja a regularização desse ator ante a

inspeção  sanitária  e  o  fisco,  qualquer  política  de  inclusão  dos  produtores  será

insatisfatória ou fadada ao insucesso. Para tanto, o Substitutivo nº 1, apresentado a

seguir, inclui esse ator e conta com sua colaboração para a elevação da qualidade de

vida do produtor e dos produtos ofertados.

Por  fim,  as  intensas  discussões  acerca  da  regulamentação  do  segmento  dos

queijos  artesanais  de  Minas  indicou  a  necessidade  urgente  da  geração  de

conhecimento  e  tecnologia  sobre  o  tema.  Consultados  especialistas  de  diversas

universidades  e  de  centros  de  pesquisa  do  Estado,  aos  quais  agradecemos  a

disponibilidade e empenho, além do coordenador do Polo de Excelência do Leite e

Derivados, estrutura criada pelo Executivo mineiro para apoiar suas políticas públicas

para a pecuária leiteira, ficou clara a necessidade de planejamento estratégico e de

investimentos na pesquisa e desenvolvimento. Identificamos ainda a premência da

participação  de  representação  de  produtores  na  decisão  do  que  pesquisar  ou

desenvolver. Historicamente os tipos de parâmetros e os índices técnicos exigíveis

nas análises de qualidade dos produtos e processos são arbitrados pelos órgãos da

inspeção  sanitária.  Reconhecida  a  existência  do  “saber  fazer”  tradicional,  é

fundamental que representantes dessa cultura participem e opinem sobre as medidas

possíveis de serem adotadas sem que se descaracterizem os processos de produção
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e  se  perca  o  objeto  que  se  quer  preservar  -  no  caso,  os  queijos  artesanais,

patrimônios imateriais do Estado.

Não poderíamos deixar de registrar o empenho dos membros desta Comissão, que,

no decorrer dos últimos anos se esmeraram em oferecer espaço para as denúncias

dos  produtores  e  comerciantes,  e  em  propiciar  a  discussão  e  a  negociação  de

soluções com as autoridades públicas nos diversos órgãos do Estado e da União. Ao

concluir  o  presente  trabalho,  estamos  certos  de  estar  contribuindo  para  o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Oferecemos,  portanto,  o  Substitutivo  nº  1,  que,  ao  fim,  propõe a  revogação da

histórica  Lei  do  Queijo  Minas  Artesanal,  substituindo-a  pela  Lei  dos  Queijos

Artesanais de Minas,  como o primeiro passo no extenso caminho a percorrer em

busca da consolidação dos queijos artesanais de Minas como fonte de renda e saúde

para os que os fabricam e consomem.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL nº 1.702/2011, no 1º turno, na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe os queijos artesanais do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre os queijos artesana is do Estado.

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se:

I - queijo artesanal o queijo produzido com leite integral de vaca, fresco e cru;

II - queijaria o estabelecimento localizado no meio rural destinado à produção de

queijo artesanal;

III - queijaria núcleo a queijaria que mantém relacionamento com fornecedor de leite

integral de vaca, fresco e cru;

IV - queijeiro o transportador e comerciante de queijo artesanal;

V - entreposto, centro de qualidade ou estabelecimento comercial do queijeiro o

estabelecimento  destinado  ao  recebimento,  à  maturação,  à  classificação  e  ao

acondicionamento do queijo artesanal;

VI  -  cadastro  o  ato  do  órgão  de  controle  sanitário  competente  que  identifica  e
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reconhece a existência de queijaria ou de queijeiro;

VII  -  termo  de  compromisso  o  ato  numerado  do  órgão  de  controle  sanitário

competente,  vinculado  ao  cadastro,  celebrado  com  a  queijaria,  o  fornecedor

relacionado ou o queijeiro, com vistas à adequação sanitária da queijaria, do estábulo

ou  do  estabelecimento  comercial  do  queijeiro  às  exigências  desta  lei  e  de  seus

regulamentos;

VIII - relacionamento o ato de habilitação emitido pelo órgão de controle sanitário

exigível de fornecedor de leite ou de queijaria fornecedora de queijo para queijeiro;

IX - registro o ato do órgão de agricultura competente atestando que a queijaria é

inspecionada e atende à legislação que disciplina a produção de produtos de origem

animal;

X - certificado de produção em área demarcada o título complementar, de adesão

voluntária,  que  atesta  os  padrões  de  identidade,  qualidade  e  origem  do  queijo

artesanal em área de produção tradicional reconhecida por órgão competente.

Art. 3° - São queijos artesanais do Estado:

I - os fabricados com massa crua:

a) queijo minas artesanal curado;

b) queijo meia-cura;

II - os fabricados com massa cozida:

a) queijo cabacinha;

b) requeijão artesanal.

Parágrafo único - O Estado poderá:

I - reconhecer como artesanal outro queijo, com base no seu processo de produção

e observado o disposto no inciso I do art. 2°;

II  -  descrever  variedades  de  queijo  artesanal  derivadas  das  estabelecidas  no

“caput”;

III - promover o reconhecimento do processo de produção dos queijos artesanais

para fins de proteção do patrimônio histórico e cultural, quando couber.

Art.  4°  - O  processo  de  fabricação  do  Queijo  Minas  Artesanal  Curado  será

desenvolvido com a observância das seguintes fases:

I - filtração;
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II - adição de cultura láctica e coalho;

III - coagulação;

IV - corte da coalhada;

V - mexedura;

VI - dessoragem;

VII - enformagem;

VIII - prensagem manual;

IX - salga seca;

X - maturação.

§  1° -  No  processo  a  que  se  refere  o  “caput”,  serão  observadas  as  seguintes

condições:

I - a fabricação será iniciada até noventa minutos após o começo da ordenha;

II - o leite utilizado não poderá ter sofrido tratamento térmico;

III - serão utilizadas culturas lácticas naturais, como o pingo, soro fermentado ou

soro-fermento e, conforme dispuser o regulamento, a rala.

§ 2° - Na fabricação do queijo meia-cura, será adot ado o mesmo processo a que se

refere o “caput”, sendo facultativas a fase de maturação e a utilização das culturas

lácticas naturais.

Art. 5° - O processo de fabricação dos queijos arte sanais fabricados com massa

cozida será desenvolvido com a observância das seguintes fases:

I - na fabricação do queijo cabacinha:

a) adição de coalho;

b) coagulação;

c) corte da massa;

d) mexedura;

e) aquecimento;

f) determinação do ponto da massa;

g) dessoragem;

h) fermentação até identificação do ponto de filagem;

i) filagem;

j) moldagem em formato de cabacinha;
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k) salga em salmoura;

l) secagem;

II - na fabricação do requeijão artesanal:

a) filtração;

b) coagulação à temperatura ambiente;

c) retirada do creme;

d) verificação do ponto da coalhada;

e) aquecimento da massa;

f) dessoragem;

g) lavagem da massa com água;

h) lavagem da massa com leite;

i) dessoragem;

j) esfarinhamento da massa;

k) aquecimento da massa;

l) adição do creme frito;

m) adição de sal;

n) adição de bicarbonato de sódio;

o) mexedura;

p) enformagem e embalagem.

Art. 6° - O leite empregado para a fabricação do qu eijo artesanal será retirado e

beneficiado na propriedade de origem.

§  1° -  Será  autorizado  o  fornecimento  de  leite  por  fornecedores  relacionados

mediante  comprovação  do  controle  sanitário  dos  rebanhos  e  observado  o

regulamento, no que couber.

§ 2° - O número de fornecedores relacionados e a di stância entre a queijaria núcleo

e a propriedade do fornecedor serão definidos em regulamento.

Art. 7° - A água utilizada na fabricação do queijo artesanal será potável e poderá

provir  de nascente, de cisterna revestida e protegida do meio exterior ou de poço

artesiano, sendo:

I - canalizada desde a fonte até a caixa d’água da queijaria;

II - tratada por sistema de filtração e cloração;
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III  -  acondicionada  em  caixa  d’água  tampada  e  construída  em  material

sanitariamente adequado.

§  1° -  As  nascentes  serão  protegidas  do  acesso  de  a nimais  e  livres  de

contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

§ 2° - A água utilizada na produção do queijo artes anal será submetida a análise

físico-química e bacteriológica, em periodicidade a ser definida em regulamento.

§  3° -  A queijaria  disporá  de  água  para  a  limpeza  e  a  higienização  de  suas

instalações na proporção de cinco litros para cada litro de leite processado.

Art. 8° - O cadastro a que se refere o inciso VI do  art. 2°, condição necessária à

comercialização do queijo  artesanal,  será requerido no Município ou na região de

origem,  individualmente  ou  por  meio  de  entidade  representativa,  mediante

preenchimento  de  formulário  específico,  em  que  o  requerente  assume  a

responsabilidade pela qualidade do queijo produzido.

§ 1° - A critério do órgão de controle sanitário co mpetente, quando da requisição do

cadastro, poderá ser exigida do requerente a assinatura do termo de compromisso a

que se refere o inciso VII do art. 2°.

§ 2° - Durante a vigência do termo de compromisso, o requerente fica autorizado a

comercializar seus produtos, desde que o número do cadastro e o número do termo

de compromisso sejam exibidos no produto.

§ 3° -  O termo de compromisso poderá ser aditado de sde que seja constatado

cumprimento parcial dos compromissos de adequação assumidos pelo requerente, a

critério do órgão de controle sanitário competente.

Art.  9° -  O  órgão  de  controle  sanitário  competente  fiscalizará  periodicamente  a

produção e manipulação de queijos, com a finalidade de assegurar o cumprimento

das exigências desta lei e de seus regulamentos.

Parágrafo único - Constatado o não cumprimento das exigências desta lei e de seus

regulamentos, a critério do órgão de controle sanitário competente, poderá ser exigida

a assinatura de termo de compromisso, sem prejuízo de outras ações cabíveis.

Art. 10 - A qualidade e a inocuidade do queijo artesanal e sua adequação para o

consumo serão asseguradas por meio de:

I - fabricação do queijo com leite proveniente de rebanho sadio, que não apresente
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sinais clínicos de doenças infectocontagiosas e cujos testes oficiais de zoonoses, tais

como brucelose e tuberculose, apresentem resultados negativos;

II - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle

sanitário competente;

III  -  efetivação  de  cadastro,  relacionamento  ou  registro  no  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária - IMA -, no Serviço de Inspeção Municipal - SIM - auditado pelo Estado,

ou no Sistema de Inspeção Federal - SIF.

Art. 11 - A existência de controles oficiais não exime o produtor da responsabilidade

pela  qualidade  e  inocuidade  do  queijo  que  produz  e  da  obrigação  de  realizar

regularmente exames laboratoriais de rotina para atestar a qualidade do produto final.

§ 1° -  As análises laboratoriais de fiscalização re alizadas pelo órgão de controle

sanitário suprem a exigência dos exames de rotina a que se refere o “caput” e seus

resultados serão disponibilizados para o cadastrado.

§ 2° - Constatada a não conformidade nos exames de rotina, o órgão de controle

sanitário  determinará  a  frequência  de  realização  de  novos  exames  às  custas  do

estabelecimento, sem prejuízo de outras ações cabíveis.

Art. 12 - Na instalação da queijaria, serão cumpridas as seguintes exigências:

I - localização distante de pocilga e galinheiro;

II - impedimento, por meio de cerca, do acesso de animais e de pessoas estranhas

à produção;

III - construção em alvenaria, segundo normas técnicas a serem estabelecidas em

portaria pelo IMA.

§  1° -  A queijaria  poderá  ser  instalada  junto  a  est ábulo  ou  local  de  ordenha,

respeitadas as seguintes condições:

I - inexistência de comunicação direta entre o estábulo e a queijaria;

II - revestimento do piso do estábulo com cimento ou calçamento;

III - existência de valetas, no estábulo, para o escoamento das águas de lavagem e

de chuva;

IV  -  existência  de  torneira  independente  para  higienização  do  estábulo  e  dos

animais.

§ 2° - Na regulamentação das instalações da queijar ia, serão respeitadas a escala
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de produção, as especificidades regionais e as tradições locais.

Art. 13 - A queijaria disporá dos seguintes ambientes:

I - área para recepção e armazenagem do leite;

II - área de fabricação;

III - área de maturação, se necessário;

IV - área de embalagem e expedição.

Parágrafo único - Para fins de cadastro no órgão de controle sanitário, serão aceitos

croqui ou anteprojeto das instalações físicas.

Art. 14 - Para fins desta lei, a critério da autoridade sanitária competente, poderão

ser considerados responsáveis pela queijaria:

I - o produtor, devidamente capacitado;

II - o responsável indicado por associação ou cooperativa;

III - o profissional reconhecido pelo conselho de classe.

Art. 15 - O cadastramento em SIM auditado permite a comercialização do queijo

artesanal no Estado.

Parágrafo  único  -  A permissão  a  que  se  refere  o  “caput”  está  condicionada  à

constatação  da  efetividade  do  serviço  de  inspeção  municipal  em  auditoria  prévia

requerida pelo Município, bem como à sua supervisão regular pelo órgão estadual

competente.

Art. 16 - Para a comercialização do queijo artesanal, será exigida a inscrição da

embalagem e do rótulo no órgão de controle sanitário.

§ 1° - Para a comercialização do queijo minas artes anal curado não embalado, será

exigido que estejam estampados na peça o número do cadastro, o número do termo

de compromisso,  quando couber,  e o nome do Município de  origem, por  um dos

seguintes meios:

I - impressão em baixo relevo;

II - carimbo com tinta inócua à saúde;

III - outro meio de identificação estabelecido em regulamento.

§ 2° - Rótulo em padrão pré-formatado será disponib ilizado pelo Estado, por meio

de internet.

§ 3° - Apenas a queijaria com certificado de produç ão em área demarcada está
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autorizada a estampar o nome da respectiva área na embalagem.

§ 4º - O queijo artesanal fabricado em conformidade com as disposições desta lei

ostentará na peça ou em sua embalagem o nome da sua variedade.

Art. 17 - O queijo meia-cura será resfriado imediatamente após ser embalado e será

mantido nessa condição até a efetivação da venda ao consumidor final.

Parágrafo  único  -  O  queijo  meia-cura,  a  critério  do  órgão  de  controle  sanitário

competente, poderá ser comercializado sem embalagem e refrigeração, desde que se

garanta:

I - a utilização de culturas lácticas no processo de fabricação;

II - o dessoramento do produto;

III - a identificação do produto por um dos meios a que se referem os incisos de I a

III do § 1° do art. 16.

Art. 18 - O transporte do queijo artesanal será realizado em veículo com carroceria

fechada.

§ 1° - O transporte do queijo artesanal não embalad o identificado por um dos meios

a que se referem os incisos de I a III do § 1° do a rt. 16 será realizado em caixa ou

tubo plástico,  de  fibra de vidro  ou similar,  provido de tampa ou vedação,  de uso

exclusivo para o produto.

§ 2° - O transporte, para estabelecimento comercial  do queijo meia cura será feito

em  embalagem  plástica  individual,  com  acondicionamento  isotérmico  higienizado,

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 17.

§ 3° - O transporte do queijo artesanal destinado à  maturação em entreposto ou

centro de qualidade ou à estabelecimento comercial  de  queijeiro com autorização

para manipulação do produto poderá ser realizado em embalagem múltipla isotérmica

e  higienizada,  individualizada  e  identificada  por  queijaria  de  origem,  conforme

dispuser o regulamento.

Art. 19 - Para o desenvolvimento da produção dos queijos artesanais mineiros, cabe

ao Estado, diretamente ou por meio convênios e outros instrumentos congêneres,

implementar e manter mecanismos que promovam:

I  - adequação sanitária  e melhoria do rebanho bovino destinado à produção de

queijos artesanais;
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II - qualificação técnica e educação sanitária do produtor e do queijeiro;

III  - apoio financeiro e incentivo à adequação sanitária  dos estabelecimentos de

produção;

IV - facilitação da obtenção de financiamentos destinados à melhoria dos processos

de produção e da gestão;

V  - organização  de  rede  laboratorial  adequada  às  demandas  da  produção  de

queijos artesanais;

VI - pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltados para o aprimoramento dos

processos de produção e comercialização de queijo;

VII - estímulo às práticas associativistas e cooperativistas no âmbito da produção e

comercialização de queijos artesanais;

VIII - campanhas informativas voltadas para o consumidor de queijos artesanais.

Parágrafo único - Para os fins a que se refere o inciso I do “caput”, o Estado fica

autorizado  a  subsidiar  a  realização  de  exames  de  tuberculose  e  brucelose  e  a

reposição  de  matrizes  sacrificadas  por  serem  portadoras  dessas  doenças,  em

rebanho  bovino  destinado  à  produção  de  queijos  artesanais  de  produtores

cadastrados.

Art. 20 - Estudos técnico-sanitários realizados em queijarias no Estado, garantida a

participação  de  representantes  de  produtores  de  queijos  artesanais,  serão

submetidos à apreciação em câmara específica do Conselho  Estadual  de Política

Agrícola  -  Cepa -  com o objetivo  de  subsidiar,  para  cada variedade  de queijo,  a

regulamentação de:

I - parâmetros físico-químicos e microbiológicos;

II - prazos de validade e de maturação, quando couber;

III - características técnicas das instalações, dos equipamentos e dos utensílios;

IV - boas práticas de produção.

Parágrafo único  - O Cepa encaminhará ao órgão de controle sanitário  estadual

proposta de regulamentação dos parâmetros a que se refere o “caput”.

Art. 21 - A ocorrência de fraude ou infração e o descumprimento do disposto nesta

lei e na legislação pertinente acarretarão as sanções estabelecidas nos arts. 12 a 21

da Lei n° 14.180, de 16 de janeiro de 2002, e, quan do couber, no parágrafo único do
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art. 23 da Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de 2011.

Art. 22 - Fica revogada a Lei n° 14.185, de 31 de j aneiro de 2002, que dispõe sobre

o processo de produção do queijo minas artesanal e dá outras providências.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.325/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, tem como

objetivo regulamentar a oferta de serviços do tipo “couvert” no Estado e dar outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/8/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende disciplinar a oferta de serviços do tipo “couvert”

pelos restaurantes, lanchonetes, bares e seus congêneres no Estado, obrigando os

estabelecimentos  que  adotam  este  sistema  a  disponibilizar  ao  consumidor

informações claras quanto ao preço e composição do serviço.

É fato que não são poucos os problemas relativos ao tema em questão, seja em

decorrência da falta de informações claras sobre o preço e composição do serviço,

seja quanto à cobrança, levando-se em conta o número de pessoas na mesa.

A  competência  do  Estado  para  instituir  normas  de  efetiva  proteção  aos

consumidores está inserta no art. 24 da Constituição da República, que estabelece a

prerrogativa do Estado de legislar concorrentemente sobre as questões relativas à

proteção ao consumidor.

A medida está em sintonia com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor –
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Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 – que, em seus arts. 6° e 30, assegura o direito do

usuário à informação prévia sobre o preço do produto ou do serviço que irá contratar.

A  proposição  em  análise  reforça  os  princípios  que  norteiam  as  relações  de

consumo,  como o  principio  da  transparência e  da  confiança.  O  primeiro  princípio

impõe a necessidade de veiculação de informação clara e correta sobre o produto ou

serviço que vier a ser objeto da negociação.

Na lição de Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva “(...)a transparência que se

espera do fornecedor não deverá estar presente somente no momento da conclusão

do  negócio  jurídico.  Deverá  existir  durante  a  oferta  e  publicidade,  ao  longo  da

execução do contrato e até mesmo depois desta (...)”.

Quanto ao segundo princípio, qual seja o da confiança, este está diretamente ligado

à  ideia  de  transparência,  uma  vez que  consiste  na  credibilidade  depositada  pelo

consumidor no fornecedor, a fim de que sejam alcançados os fins esperados.

Para Cláudia Lima Marques o princípio da confiança foi instituído para “evitar riscos

e prejuízos  oriundos dos produtos e serviços,  para assegurar  o ressarcimento  do

consumidor, em caso de insolvência, de abuso”.

A estratégia  utilizada pelos  fornecedores em não alertar  ou  advertir  quanto aos

serviços não incluídos, como o “couvert”, frustra não só a confiança do consumidor

como também o seu direito  em obter legítimas informações acerca do serviço, as

quais  devem ser claras  e corretas,  conforme preconiza  o art.  31 da Lei  nº  8.078

(Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

Por  outro  lado,  não  há  controvérsia  quanto  à  possibilidade  da  instauração  do

processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos pertinente a aprovação da proposta com a Emenda nº 1, que tem o

propósito de suprimir os arts. 4º e 5º do projeto.

O art.  4º,  que diz respeito  ao poder  regulamentar,  inerente ao  Chefe do  Poder

Executivo,  em  muitos  casos  tem  gerado  interpretações  equivocadas  quanto  à

vigência da lei.

O art. 5º, ao prever a existência de despesas decorrentes da aplicação da lei, trata

de  matéria  que  é  própria  do  Orçamento  do  Estado,  aprovado  por  esta  Casa

Legislativa no momento oportuno.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.325/2011 com a Emenda n°1, a  seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 4º e 5º do projeto.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.783/2012

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera dispositivos

da Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre a Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro.

Publicada no Diário do Legislativo de 9/2/2012, foi a proposição preliminarmente

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,

pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  da  matéria  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou.

Cumpre,  agora, a esta Comissão,  emitir  o  seu parecer,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva permitir que recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de

Minas  Gerais  –  Fhidro  –  sejam  aplicados  no  custeio  da  estruturação  física  e

operacional  de  comitês  de  bacia  hidrográfica.  Tal  suporte  financeiro,  cabível  aos

comitês que ainda não tenham implantado o instrumento de cobrança pelo uso da

água,  estaria  limitado ao percentual  de  7,5% do valor  total  anual  do  Fundo,  nos

termos de regulamento.

Segundo a mensagem encaminhada pelo Governador do Estado,  o projeto visa

conferir  segurança  na  aplicação  e  na  interpretação  das  normas  jurídicas,
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especialmente  quanto  aos  procedimentos  a  serem  adotados  para  liberação  de

recursos  financeiros  do  Fhidro,  e,  ainda,  causar  impacto  positivo  sobre  o  meio

ambiente por meio do fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica.

O Fhidro foi criado em 1999, por meio da Lei nº 13.194, posteriormente revogada

pela Lei nº 15.910, de 2005, que passou a regê-lo. O Fundo tem por objetivo conferir

suporte financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a

melhoria  dos  recursos  hídricos,  quanto  aos  aspectos  qualitativos  e  quantitativos,

inclusive  aqueles  relacionados  com  a  prevenção  de  inundações  e  o  controle  da

erosão do solo, em consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente e com as

Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

Entre  os  recursos  que compõem o  Fhidro  estão  os  50% da cota  destinada ao

Estado a  título  de  compensação financeira  por  áreas inundadas por  reservatórios

para a geração de energia elétrica a que se referem as Leis Federais nos 7.990, de

1989, e 8.001, de 1990, as dotações orçamentárias, os retornos relativos a encargos

concedidos  com  recursos  do  Fundo,  e  as  transferências  de  fundos  federais.

Destaque-se, contudo, que, a fonte de recursos do Fhidro tem se resumido à citada

compensação  financeira  por  áreas  inundadas,  que  representou  aproximadamente

100% dos recursos do Fundo nos últimos 10 anos.

Podem ser beneficiários dos recursos do Fhidro entidades como pessoas jurídicas

de  direito  público,  concessionárias  de  serviços  públicos  municipais  e  consórcios

intermunicipais  voltados para saneamento e meio ambiente,  além de agências de

bacias hidrográficas e organizações equiparadas. Atualmente, tais recursos podem

ser  aplicados  nas  seguintes  modalidades:  reembolsável,  para  financiar  atividades

como elaboração de projetos e aquisição de equipamentos, desde que aprovadas

pelo Grupo Coordenador e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

–, agente financeiro do Fundo; não reembolsável, para pagamento de consultorias e

elaboração  e  implantação  de  projetos  aprovados  pelo  comitê  de  bacia  ou  pelo

Conselho Estadual de Recursos Hídricos; e como contrapartida financeira assumida

pelo Estado em operações de crédito ou instrumentos de cooperação financeira de

projetos que visem à proteção e à melhoria dos recursos hídricos.

Não há, todavia, previsão legal para que o Fundo contribua para a estruturação ou
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o funcionamento dos comitês de bacia, o que, pode-se supor, deve-se à existência,

na  Lei  nº  13.199,  de  1999,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Recursos

Hídricos, de previsão de que parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo

uso de recursos hídricos seja aplicada no custeio de órgãos e entidades integrantes

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH –, entre os

quais se incluem os comitês.

Destaque-se que os comitês de bacia hidrográfica são peças fundamentais para o

funcionamento das políticas de recursos hídricos, dado que são responsáveis, entre

outras coisas, pela promoção do debate das questões e conflitos relacionados com os

recursos hídricos na bacia e pela aprovação e acompanhamento da execução do

plano diretor dessa unidade territorial, que visa assegurar o uso múltiplo das águas,

garantindo sua qualidade e quantidade, inclusive em longo prazo.

Contudo,  antes  que  os  comitês  se  estruturem,  não  há  como  instituir  a  citada

cobrança  pelos  recursos  hídricos,  o  que  torna  a  própria  existência  dos  comitês

dependente de contribuições de outros entes do SEGRH e de iniciativas do poder

público. É essa a lacuna que o projeto de lei sob comento visa suprir.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e apresentou a Emenda nº

1, que visa limitar a aplicação de recursos do Fhidro aos comitês no Estado de Minas

Gerais. Destaque-se, contudo, que a citada emenda sugere a alteração de apenas

uma das três ocorrências da expressão “todos os comitês de bacia hidrográfica”, o

que  consideramos  inadequado.  Além  disso,  o  texto  sugerido  para  substituir  tal

expressão  provoca  entendimento  dúbio,  ao  se  referir  a  repasses  para  comitês

“previstos  e  instituídos”.  Diante  dessas  imperfeições,  propomos  a  substituição  da

expressão “de todos os comitês de bacia hidrográfica” pela expressão “dos comitês

de bacia hidrográfica no Estado de Minas Gerais”.

Além  dessa  incorreção,  consideramos  haver  aspectos  técnicos  do  projeto  que

merecem aprimoramento. Primeiramente, ressaltamos que a ação de financiamento

de  custeio  e  estruturação  de  comitês  pretendida  pela  proposição  já  vem  sendo

realizada com base no art.  3º do Decreto nº 45.230, de 2009, que regulamenta a

citada Lei nº 15.910, de 2005, o qual previu o percentual de 7,5% do total anual do



596
____________________________________________________________________________

Fhidro  para  esse  fim.  Considerando  que  não  caberia  ao  regulamento  inovar  em

relação ao definido pela lei, verifica-se que tais ações de financiamento incorriam em

vício de legalidade. Visando corrigir a irregularidade, julgamos necessário assegurar

que a modificação à lei pretendida pelo projeto retroaja à data da publicação do citado

decreto,  convalidando os atos  praticados sob tal  preceito desde a referida data e

revogando as disposições em contrário.

Em segundo lugar, observamos que a expressão “7,5% do valor”, empregada no

art.  3º  da proposição para  definir  a  origem dos recursos a serem destinados aos

comitês, não explicita que o montante sobre o qual se calcularão os 7,5% se refere ao

total dos recursos aportados ao Fundo a cada ano, e não, por exemplo, a seu saldo

atual  ou  ao  valor  dos  recursos  destinados  anualmente  à  sua  modalidade  não

reembolsável.  Nesse  sentido,  sugerimos  a  alteração  da  redação  do  referido

dispositivo,  efetuando tal  especificação.  Para viabilizar  as  modificações propostas,

formulamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Com esses aprimoramentos, acreditamos contribuir para a adequada interpretação

da norma e, consequentemente, para a conciliação dos objetivos do Fhidro, que visa

ao desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas, com a meta de estruturar

os comitês de bacia no Estado e de permitir que esses desenvolvam suas atribuições

na consecução das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.783/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1. Se aprovado o substitutivo, fica prejudicada a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera dispositivos da Lei n° 15.910, de 21 de deze mbro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° e o inciso II do art. 5° da Lei  n° 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – O Fhidro tem por objetivo dar suporte fi nanceiro a programas, projetos e

ações, em consonância com as Leis Federais n° 6.938 , de 31 de agosto de 1981, e n°

9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com a Lei n° 13.1 99, de 29 de janeiro de 1999, que
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visem:

I – à racionalização do uso e à melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos

qualitativos e quantitativos;

II – à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo;

III – à implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos;

IV – ao custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês de bacia

hidrográfica no Estado de Minas Gerais até a implantação no respectivo comitê do

instrumento de cobrança pelo uso da água.

(...)

Art. 5° – (...)

II – não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria, elaboração e

implantação de projetos ou empreendimentos de proteção e melhoria dos recursos

hídricos  aprovados  pelos  comitês  de  bacia  hidrográfica  da  respectiva  área  de

influência ou, na falta ou omissão destes, pelo CERH, e para custeio de ações de

estruturação física e operacional  dos comitês  de  bacia hidrográfica  no Estado de

Minas Gerais ;”.

Art. 2° – O § 4° do art. 5° da Lei n° 15.910, de 20 05, fica acrescido do seguinte

inciso IV:

“§ 4° – (...)

IV – promover o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês

de bacia hidrográfica no Estado de Minas Gerais com vistas ao fortalecimento de sua

atuação.”.

Art. 3° – O art. 5° da Lei n° 15.910, de 2005, fica  acrescido dos seguintes §§ 8° e

9°:

“Art. 5° - (...)

§ 8° – Fica estabelecido o percentual de até 7,5% ( sete vírgula cinco por cento) do

valor  total  anual  do Fhidro, nos termos desse artigo,  para o custeio de ações de

estruturação física e operacional  dos comitês  de  bacia hidrográfica  no Estado de

Minas Gerais, nos termos do regulamento.

§ 9° – O disposto no § 8° retroagirá seus efeitos a té a data de 3 de dezembro de

2009.”.
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Art. 4° – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente e relator -Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE MAIO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 10/5/2012

Presidência do Deputado José Henrique

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique -  Inácio  Franco -  Jayro  Lessa -  Almir  Paraca -  André  Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Pompílio

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

Tiago Ulisses - Zé Maia.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  15,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 15/5/2012.).

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Inexistência  de  quórum  para  votação  –  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de

Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.060/2012; discurso do

Deputado Antônio Júlio; questões de ordem - Inexistência de número regimental para

a continuação dos trabalhos – Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique -  Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses

Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas que há para

a discussão das matérias constantes na pauta.

2ª Fase

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a
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discussão e votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.060/2012, do

Governador do Estado, que altera a Lei  nº 19.969,  de 26/12/2011,  que autoriza o

Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  BNDES  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, estamos

aqui hoje à noite para discutir um projeto da maior importância para Minas Gerais.

Deveríamos ter aqui uma presença de pelo menos mais de 50% dos Srs. Deputados,

porque  estamos  aprovando,  tentando  aprovar  ou  discutir  um  projeto  em  que  o

governo do Estado pede mais um monte de dinheiro emprestado para endividar mais

ainda o já endividado Estado de Minas Gerais. Estamos aqui estudando um projeto

de lei em que o governo pede mais R$2.449.000.000,00 apenas nesse projeto ao

BNDES. E temos de entender que a Assembleia Legislativa de Minas faz hoje um

grande movimento em nível nacional sobre o endividamento de Minas Gerais. Minas

Gerais  vendeu para todo o Brasil  o  déficit  zero e  o choque de gestão,  vendeu a

excelência  da  administração pública,  mas apresenta,  de um momento para outro,

uma dívida de R$70.000.000.000,00, em que pagamos R$400.000.000,00 por mês e,

agora,  pede  mais  um  empréstimo  de  R$2.449.000.000,00.  Esse  é  somente  um

empréstimo, porque ainda temos mais dois em outros dois projetos.

O que me deixa mais encabulado é que o governo faz essa confusão. Estamos

fazendo ou a Assembleia está fazendo um “marketing” para o governo do Estado. A

Assembleia  Legislativa  está  tentando  encobrir  a  incompetência  do  governo.  A

Assembleia assumiu esse papel dizendo que os juros estão altos, mas não se discute

a  dívida,  quem  a  fez.  Estamos  aprovando  aqui  mais  uma  dívida  de

R$2.400.000.000,00, Deputado Sávio Souza Cruz. Esqueceram de dizer que a dívida

era de R$14.800.000.000,00. No governo Aécio, que vendeu o choque de gestão e a

excelência da administração pública, ela estava em R$28.000.000.000,00. O Itamar



602
____________________________________________________________________________

reclamava disso. E hoje ela está em R$70.000.000.000,00, fora esses empréstimos

que estamos autorizando aqui hoje.

O que me deixa mais encabulado é o governo e a própria Assembleia Legislativa

não  discutirem  os  juros.  Ninguém  quer  discutir  os  juros  porque  ninguém  sabe  a

origem da dívida.  Eles  têm medo de enfrentar  o  conteúdo  da dívida  porque não

sabem o que aconteceu  lá  atrás,  quais  foram as  falcatruas  que aconteceram  na

composição dessa dívida. Então, isso me deixa às vezes um pouco intrigado, porque

estamos aprovando um empréstimo de juros de 1,57% ao ano. Estamos pagando ao

governo federal 7,5%. Temos de fazer cobranças à Presidenta Dilma, e o que me

deixa mais triste é que em Minas não temos políticos. Não temos representação no

Congresso Nacional e muito menos no Senado, porque o Governador Aécio Neves

não tem autoridade para discutir dívida de Minas Gerais. Ele vendeu para o Brasil,

vendeu para o  Congresso Nacional,  vendeu para o  Senado o  déficit  zero.  Como

temos  um  déficit  zero  em  que  se  devem  R$70.000.000.000,00,  pagam-se

R$400.000.000,00 de juros  e  ainda se está pedindo mais  R$4.000.000.000,00 de

empréstimos, o que deveremos discutir esta noite?

Então, isso nos deixa preocupados, a falta de políticos que defendam os interesses

de Minas Gerais no Senado. Hoje disse isso a Clésio Andrade. Disse: “Clésio, você

deve mostrar que é Senador, já que os outros não têm capacidade para enfrentar

essa  discussão  na  esfera  nacional,  até  por  desconhecimento  da  composição  da

dívida de Minas Gerais”. Cada dia que passa, Minas está mais endividada. Minas

está quebrada, Minas está com um problema na área da educação, Minas está com

um  problema na  área  de  segurança  pública.  Até  apresentamos  um  requerimento

dizendo  que  precisaríamos  discutir  na  Assembleia  a  desintegração  da  polícia  de

Minas  Gerais.  Precisamos,  sim,  discutir  isso,  não  é  só  ficar  na  omissão  e  na

submissão nas quais se encontra hoje o Parlamento mineiro.

Temos  de  enfrentar  os  problemas  que  afligem  a  todos  nós,  os  problemas  que

afligem  não  só  a  nós,  que  fazemos  oposição.  A própria  base  do  governo  está

preocupada porque ficar encobrindo essas despesas e esse endividamento excessivo

de Minas Gerais vai pegar a todos nós.

O governo endividado não é endividado só para a Oposição, mas também para a
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Situação.  Chegará  a  um  momento  em  que  não  haverá  como  explicar  esse

endividamento, e nós estamos ajudando a endividar mais. Como eu dizia, no início da

dívida eram R$14.800.000.000,00. Do governo do PSDB para cá nos endividamos

mais R$16.000.000.000,00, que é muito mais que a dívida originária, Deputado Sávio

Souza Cruz.

E estamos fingindo que não está acontecendo nada. Estamos fingindo que está

tudo  bem.  Estamos  vendo  as  coisas  acontecerem  como se  estivéssemos  às  mil

maravilhas. Hoje pela manhã vi alguns Deputados elogiarem a queda do Anastasia

nas pesquisas como se aquilo fosse algo normal. Eles estão querendo dar uma nova

conotação  às  pesquisas,  dizendo  que  está  tudo  bem.  Está  mal.  O  povo  já  está

reconhecendo que não temos governo em Minas Gerais. Não temos gestão de Minas

Gerais, o que temos aqui é um comitê eleitoral para a campanha à Presidência da

República.  Esqueceram  de  governar  Minas  Gerais.  Não  temos  Governador,

infelizmente. Não temos quem fale em nome de Minas Gerais, não temos um político

que bata a mão na mesa e reclame dos interesses de Minas Gerais, principalmente

nessa agiotagem do Banco Central em cima do povo de Minas.

Então,  isso  nos  deixa  tristes.  Tenho dito  isso e  falado com muita  tranquilidade:

governo ruim, governo incompetente, governo endividado é ruim para todos nós, é

ruim para qualquer situação. Queremos um governo competente, um governo com

menos dívida, um governo que saiba realmente aplicar seus recursos, que não viva

apenas de publicidade.  Infelizmente,  o  Plenário  está  um pouco vazio,  mas quero

perguntar:  vocês viram, de uns 10 dias  para cá,  a quantidade de propaganda do

governo estadual? Para encobrir o quê? Encobrir a incompetência? Encobrir que o

governo não funciona? O que eles querem encobrir?

Deputado Rogério Correia,  ficamos um pouco preocupados com o que estamos

aprovando. Infelizmente, a base do governo saiu porque não gostam de discurso que

incomoda o governo, porque o endividamento de Minas Gerais é uma coisa que não

tem defesa. Estou levantando essas questões porque vejo que não temos ninguém

capacitado para fazer essa discussão do endividamento de Minas, Deputado Sávio

Souza Cruz. Mas temos gente capacitada para bater palmas para o empréstimo, para

dizer: “O empréstimo é para fazer o Caminhos de Minas, o empréstimo é para isso, o
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empréstimo é para aquilo.” E nada está acontecendo.

Talvez, o empréstimo seja para fazer caixa de campanha do ex-Governador para a

Presidência da República. Hoje, em Minas Gerais, fala-se apenas da possibilidade do

ex-Governador Aécio Neves disputar a Presidência da República. E o Prof. Anastasia

não está nem aí para Minas Gerais. Não temos segurança pública em Minas Gerais.

Ou  vão  dizer  que  tem?  Ou  vão  dizer  que  Minas  Gerais  não  tem  mais  de  três

homicídios por dia somente na Região Metropolitana? Isso significa mais de 90 por

mês. Ou será que estamos fingindo? Hoje houve 6 crimes de saidinhas de banco.

Onde está a polícia nas ruas? Onde está a polícia para defender o cidadão? Não tem,

porque não temos governo. Não tem, porque não temos governo. Não tem, porque

não  temos  governo.  Vou  repetir  isso  várias  vezes.  Não  temos  comando,  cada

Secretário decide da forma que quer, o governo não tem mais direção, não sabe o

que quer nem aonde quer chegar. Ah, sabe, sim, estou cometendo um equívoco. Ele

quer usar toda infraestrutura do governo para viabilizar a campanha e a candidatura

do ex-Governador Aécio Neves. E é legítima, mas ele não precisava explorar Minas

Gerais, usando do poder público e do dinheiro público para atingir seus objetivos. Ele

é uma pessoa carismática, é o político mais conhecido, até porque foi Governador por

oito anos, até porque endividou Minas Gerais, até porque quebrou Minas Gerais.

Então ele é o mais conhecido. Então, ele não precisaria ficar fazendo esse gasto

excessivo de propaganda, enquanto os postos de saúde estão arrebentados, assim

como os hospitais. Inventaram um tal de SUS Fácil, mas fácil deve ser para aqueles

que estão no comando, porque detêm o dinheiro do serviço público. É isso que nos

preocupa. Estamos aprovando mais endividamento, e Minas está quebrada, Minas

está  falida.  Minas  está  falida,  Minas  deve  R$70.000.000.000,00,  e  pagamos

R$400.000.000,00 de juros  por  mês.  Isso  representa  mais  do  que se  investe  na

saúde. Investimos 12% na saúde, com todas as falcatruas orçamentárias e contábeis

que o governo arranja. E pagamos 13% da nossa receita de juros, e ainda ficamos

devendo mais um monte, porque não conseguem os 13% nem conseguem pagar o

serviço da dívida.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* – Nobre Deputado Antônio Júlio, quero

parabenizar V. Exa., que traz um tema muito importante para debatermos. Ao discutir
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esse  projeto,  em  que  o  governo  se  propõe  a  endividar  o  Estado  ainda  mais,

requeremos desta Casa um aprofundamento, de fato, a partir da fala de V. Exa.

Questões de Ordem

O  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Pela  importância,  pela  profundidade  e  pela

explanação de V. Exa., gostaria de solicitar que o Presidente fizesse a recomposição

de quórum, diante desse cenário. V. Exa. ainda tem 18 minutos, e podemos continuar

esse debate em outro dia. Que possamos continuar  a ouvi-lo em outro momento,

nobre Deputado.

O  Deputado  Antônio  Júlio  –  Sr.  Presidente,  vou  aceitar  as  considerações  do

Deputado Ulysses Gomes, pois esse discurso realmente esvaziou o Plenário, e eu sei

que o discurso está incomodando. Então, como quero falar para o Plenário cheio,

solicito o encerramento da reunião por falta de quórum, e que se resguarde o meu

tempo restante de 17 minutos e 26 segundos.

O Sr. Presidente – É regimental. A Presidência irá conceder, na próxima reunião, o

tempo restante. A Presidência verifica, de plano,  a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei de nº 2.915/2012, 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 as extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 22/3/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Duarte Bechir  e Sebastião Costa (substituindo, respectivamente, os Deputados Zé
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Maia  e  Bonifácio  Mourão,  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 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  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  Sebastião  Costa  em  que  solicita  seja

prorrogado o prazo desta Comissão para a conclusão dos trabalhos; e Duarte Bechir,

Délio Malheiros e Sebastião Costa em que solicitam seja realizada visita ao Senador

Eduardo  Braga,  Líder  do  Governo  no  Senado  Federal,  para  debater  as  ações

voltadas para a 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, 10 de maio de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Bonifácio Mourão – Délio Malheiros – Duarte

Bechir

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/5/2012

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira  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 obter esclarecimentos sobre as solicitações de autorização

de operações de crédito, em especial o Projeto de Lei nº 3.062/2012, e a apreciar a

matéria constante na pauta. A Presidência suspende os trabalhos. São reabertos os
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trabalhos com a presença da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Sebastião

Costa,  Bruno Siqueira,  Luiz  Henrique,  André  Quintão,  Glaycon Franco e  Gustavo

Valadares. Está presente também o Deputado Antônio Júlio. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Codo, Subsecretário do

Tesouro Estadual, e Magno Simões de Brito, Diretor de Gestão da Dívida Pública,

representando o  Secretário  de  Estado  de Fazenda,  Leonardo Maurício  Colombini

Lima, e a Sra. Gabriela Nair Figueiredo Noronha Pinto, Diretora Central de Avaliação

de  Projetos  e  Captação  de  Recursos,  representando  a  Secretária  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes de Vilhena, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, 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 e acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 3.096/2012 (Deputado Luiz Henrique); 3.089 e 3.098/2012

(Deputado Glaycon Franco); e 3.097/2012 (Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  aprovado  o

requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja alterada a 1ª fase da

Ordem do Dia, de modo que o Projeto de Lei nº 3.086/2012 seja apreciado em 5º

lugar. O Projeto de Lei nº 697/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento

do Deputado Luiz Henrique, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno

único, do Projeto de Lei nº 3.017/2012 (relator: Deputado André Quintão). Na fase de

discussão  do  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.062/2012,  o  relator,  Deputado

Sebastião Costa, retira o parecer lido anteriormente e passa a proferir o outro parecer

que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1

e 2. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer. Retiram-se do recinto

os Deputados Gustavo Valadares e Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.060/2012 com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Gustavo Valadares – parecer lido pelo Deputado Glaycon Franco);

3.061  com  a  Emenda  nº  1  e  3.086/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado Bruno Siqueira - o 1º parecer lido pela Deputada Rosângela Reis e o 2º

pelo Deputado Sebastião Costa); Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 (relator:

Deputado  Sebastião  Costa  –  registra-se  o  voto  em  branco  do  Deputado  André

Quintão).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.125/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão)  e  1.814/2012

(relator: Deputado Gustavo Valadares – parecer lido pelo Deputado Sebastião Costa).

Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.058 e 1.122/2011, no 1º turno, deixam de

ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental  pelo

relator, Deputado Sebastião Costa . São convertidos em diligência à Fundação Centro

de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas – o Projeto de Lei nº

1.815/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação o Projeto de Lei nº 1.920/2012; e à Seplag e ao Prefeito Municipal de Serra

do  Salitre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.071/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira-

requerimentos lidos pelo 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, em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

legalidade e constitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 435 e 2.766/2012, este com a

Emenda nº 1 ( relatora: Deputada Rosângela Reis); 2.552/2011 com a Emenda nº 1,

3.023,  3.054,  3.075/2012 (relator:  Deputado Bruno Siqueira -  pareceres lidos pelo

Deputado André Quintão); 3.024, 3.026 com a Emenda nº 1 e 3.080/2012 (relator:

Deputado Luiz Henrique – pareceres lidos pelo Deputado Sebastião Costa); 3.039 e

3.076/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco). Submetidos a votação, cada um por

sua vez,  são aprovados os requerimentos em que se solicita  sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.047 e 3.051/2012; e ao Secretário de

Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 3.068/2012. 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  André

Quintão  em  que  solicita  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  que

encaminhe  à  esta  Comissão  informação  sobre  os  trechos  de  rodovia  abrangidos

pelas Ações do Caminhos de Minas nos anos de 2012 e 2013. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão – Glaycon Franco – Luiz Henrique –

Rosângela Reis.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 14h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Doutor  Viana,

Antônio Júlio, Duarte Bechir e Lafayette de Andrada (substituindo, respectivamente,

os  Deputados Zé Maia e João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do Bloco

Transparência  e  Resultado)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Romel

Anízio, por indicação da Liderança do Bloco Avança Minas), membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Rômulo  Viegas  e  João  Leite.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012:  ofícios  das  Sras.  Ivanilde

Nascimento de Castro, Coordenadora-Geral de Execução Orçamentária e Financeira

do Ministério da Cultura, e Maya Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar

e Nutricional; e dos Srs. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de

Convênios  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação;  Marx  Fernandes  dos

Santos, Superintendente Regional da CEF (7); e Rufino Correia Santos Filho, Diretor
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de Programa da Secretaria de Políticas para as mulheres; e cartão do Sr. Toninho

Pinheiro,  Deputado  Federal.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  2.344/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);  3.056  e  3.058/2012

(Deputado Gustavo Perrella); 3.033 e 3.057/2012 (Deputado João Vítor Xavier) no 1º

turno; e 568 e 1.561/2011 e 2.731 e 2.856/2012 (Deputado Romel Anízio); 1.667 e

2.056/2011 (Deputado Antônio Júlio); 2.169/2011 (Deputado Ulysses Gomes); 2.196 e

2.729/2011  e  2.907/2012  (Deputado  João  Vítor  Xavier);  2.730/2012  (Deputado

Gustavo Perrella) e 2.782/2012 (Deputado Doutor Viana) no 2º turno. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.667/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 3.060/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 3.061/2012

(relator:  Deputado  Duarte  Bechir)  com  as  Emendas  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça;  3.062  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Rômulo Viegas). O Deputado Duarte Bechir

retira-se da reunião. Registra-se a presença do Deputado João Vítor Xavier. A seguir,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 104/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  (relator:  Deputado  Doutor  Viana),  e

2.499/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado João Vítor Xavier). O Projeto de Lei nº 1.859/2011 é convertido em

diligência à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O Projeto

de Lei nº 490/2011 é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão

por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  dos  Deputados  João  Leite,

Lafayette  de  Andrada,  Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa  em  que  solicitam  seja

realizada reunião para debater a discriminação, pelo Governo Federal, de Municípios

mineiros no recebimento de repasses financeiros. 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, 9 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo Perrella - Romel Anízio

- Ulysses Gomes.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/5/2012

Às 14h32min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Antônio Júlio e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas,

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

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

destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 56, 282 e 1.551/2011, 2.785, 2.786, 2.799, 2.813

e 2.824/2012 (Deputado Rômulo Viegas); 2.843, 2.845, 2.857, 2.872, 2.891, 2.903,

2.906 e 2.939/2012 (Deputado Antônio Júlio). 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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 56, 282

e 1.551/2011, 2.785, 2.786, 2.799, 2.813, 2.824, 2.843, 2.845, 2.857, 2.872, 2.891,

2.903, 2.906 e 2.939/2012, 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, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses - Duarte Bechir.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2012

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Carlos Henrique, Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Vítor

Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Duílio  de  Castro  (substituindo  o

Deputado  Doutor  Viana,  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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-

se  à  3ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada visita desta Comissão às

instalações  da  Central  Termoelétrica  recentemente  inaugurada  na  Estação  de

Tratamento de Esgoto Arrudas, localizada em Sabará, na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer a sua estrutura e seu funcionamento.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Tiago Ulisses – Lafayette de Andrada.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Anselmo José Domingos, por indicação da Liderança do

Avança  Minas)  e  os  Deputados  Adalclever  Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Célio

Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Doutor Viana, Deiró Marra e Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, nos
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termos do inciso III, do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o

transporte  rodoviário  intermunicipal  de  veículos  cooperativados,  sem  vínculo  de

transporte público, em vista de coibição da atual legislação. A Presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Edson  Aires  dos  Anjos,

engenheiro,  representando  o  Sr.  Sebastião  Donizete  de  Souza,  Superintendente

Regional  do  DNIT-MG;  Lindberg  Ribeiro  Garcia,  Presidente  do  Conselho  de

Transporte da Setop,  representando o Sr.  Carlos Melles,  Secretário  de Estado de

Transportes e Obras Públicas; Lucas Diz Simões, Defensor Público do Núcleo de

Direitos  Humanos,  representando  a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora

Pública-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Edilson  Salatiel  Lopes,  Assessor  da

Diretoria de Fiscalização, representando o Sr.  José Elcio Santos Monteze, Diretor-

Geral  do  DER-MG;  Evaldo  Moreira  de  Matos,  Conselheiro  Fiscal  da  Ocemg  e

Presidente  da  Fetransporte,  e  Luiz  Gustavo  Saraiva,  advogado  da  Ocemg,

representando  o  Sr.  Ronaldo  Ernesto  Scucato,  Presidente  do  Sindicato  e

Organização  das  Cooperativas  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Filipe  Araújo  Brito,

advogado, representando o Sr. José Gregório de Paula, Presidente da Cooperativa

de  Motoristas  com  Veículos  Ltda.;  Ricardo  Luiz  Faedda,  Diretor-Tesoureiro  do

Sincavir-MG; e Valdemon Belo Faustino, Diretor-Presidente da Coopervip, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Rosângela  Reis,  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 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  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Coronel  Fabriciano  para  debater  a

instalação  do  Centro  Administrativo  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Liga Esportiva do Município de Contagem, com sede no Município

de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.927/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Esportiva do Município de Contagem, com sede nesse Município. Trata-se de pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1958, que tem por escopo

a difusão do civismo e da cultura física, especialmente do futebol.

A instituição  incentiva  a  prática  de  esportes  especializados,  inclusive  o  futebol

amador, e participa de competições esportivas, sempre zelando pelo cumprimento da

legislação desportiva vigente.

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, o esporte se reveste de

indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao  desenvolvimento  da

sociedade ao dirimir conflitos e consolidar valores.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Liga  Esportiva  do

Município de Contagem, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.927/2011 em turno

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.791/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

utilidade pública a Associação Atlética Juventude, 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 2.791/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Juventude, com sede no Município de Formiga. Trata-se de pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a difusão do civismo e da

cultura física, além da promoção de atividades sociais e culturais.

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
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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  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° 2.791/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. José Fernando Coura por sua eleição para o cargo de

Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração  (Requerimento  nº  2.749/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Carlos Guimarães Coelho pelo lançamento do livro "Crônicas do

Interior - Retrato de Minas" (Requerimento nº 2.841/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com a Sra. Eliana Zagui pelo lançamento do livro "Pulmão de

Aço  -  Uma  Vida  no  Maior  Hospital  do  Brasil"  (Requerimento  nº  2.889/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Comunidade Católica Palavra Viva pelos 17 anos de sua fundação

(Requerimento nº 2.891/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais pelo

Dia do Contabilista (Requerimento nº 2.920/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com a Associação dos Exatores do Estado de Minas  Gerais

pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 2.946/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Maria Emília Pacheco por ser a primeira mulher a
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tomar  posse  como  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional (Requerimento nº 2.952/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão);

de congratulações com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação -

Undime-MG -  pela  realização  do  I  Seminário  Internacional  Undime-MG,  de  10  a

12/4/2012 (Requerimento nº 2.953/2012, do Deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Nárcio Rodrigues da Silveira, Secretário de Ciência e

Tecnologia,  pela  instalação  da  59ª  Reunião  do  Conselho  Estadual  de  Ciência  e

Tecnologia, em 16/4/2012, na qual ocorreu a posse de Conselheiros e a implantação

efetiva das atividades desse Conselho (Requerimento nº 2.954/2012, do Deputado

Bosco);

de apoio às Propostas de Emenda à Constituição nºs 454/2009 e 74/2011 a ser

encaminhada  aos  Deputados  Federais  e  Senadores  por  Minas  Gerais,  aos

Presidentes  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado  Federal  e  aos  Deputados

Federais  Mendonça  Prado  e  Ronaldo  Caiado  manifestação  (Requerimento  nº

2.955/2012, do Deputado Luiz Henrique);

de  aplauso  aos  policiais  militares  1º-Sgt.  PM  Jamerson  Vieira  Cruz,  Cb  PM

Alexandre Viana Ferreira, Cb PM Rodrigo Concesso da Silva e Sd. 1ª Classe PM

André  Chaves  da  Silva,  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  da  PMMG,  pela  atuação  em

operação no Bairro São Mateus, em Contagem, que culminou na apreensão de um

colete balístico e de um vasto arsenal de drogas ilícitas (Requerimento nº 2.968/2012,

da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 18ª Cia. PM Especial,

na Cia. PM Independente com Cães e na 2ª Cia. Rotam da PM pela atuação em

operação no Bairro Jardim Felicidade, nesta Capital, que culminou na apreensão de

um vasto arsenal de drogas ilícitas e da quantia de R$2.133,00 (Requerimento nº

2.969/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  ao  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Advocacia  Pública  pela

publicação  do  manifesto  "Em  Defesa  da  História,  dos  Direitos  Humanos  e  da

Probidade  Administrativa"  (Requerimento  nº  2.993/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados Délio

Malheiros  e  Sávio  Souza  Cruz;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Questões de ordem - 2ª Fase: Questões de ordem - Registro de presença - Questões

de  ordem  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.060/2012; discursos dos Deputados Antônio Júlio, Rogério Correia e Sávio Souza

Cruz; prorrogação da reunião; discursos dos Deputados Duarte Bechir e Adalclever

Lopes; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de

número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  questão  de  ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão  -  Almir  Paraca  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Júlio  -  Arlen  Santiago  -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Bruno Siqueira -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva -  Deiró  Marra -  Délio

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

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - 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 - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez - Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite)  - Às 9h9min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Em discussão, a ata. Com a palavra,

para discuti-la, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, a ata foi lida pelo ilustre Deputado

Romel  Anízio,  e  é  importante  que  esta  Casa  debata  os  problemas  da  cidade.

Assistimos  ontem  em  Belo  Horizonte  a  um  verdadeiro  caos  do  trânsito  e  à

inoperância, por completo, dos órgãos de trânsito desta Capital, que apenas multam e

não tomam as providências devidas. Eles deveriam estar com veículos reboques à

disposição da população, conforme permite o Código de Trânsito, para impedir que a

cidade pare como aconteceu ontem à noite, por conta de um carro com problemas

mecânicos no Anel Rodoviário, outro na Amazonas e um acidente na Av. Cristiano

Machado. A cidade parou. O governo federal não investe um centavo sequer no Anel

Rodoviário,  e  a  Prefeitura  da  cidade,  com  seus  órgãos  de  trânsito,  não  fez

absolutamente  nada,  deixando  o  belo-horizontino  em  uma  situação  de

constrangimento  e  ameaça.  As  pessoas  precisavam  chegar  aos  hospitais,  e  não

conseguiam. Os carros  da polícia também não conseguiam chegar  para lavrar  as

ocorrências. Vemos que a Prefeitura de Belo Horizonte apenas aplica penalidades de

trânsito, deixando de fazer o que deveria. Onde estava a BHTRANS nesse momento?

Sr.  Presidente,  é  hora  de  assumir,  nesta  cidade,  com  pulso  firme,  alguém  na

Prefeitura que cuide do trânsito de nossa Capital. Não podemos conviver com o caos.

A Rádio Itatiaia, por meio das palavras do Eduardo Costa, com enorme fidelidade,

retratou a sensação do cidadão de Belo Horizonte, que vê sua cidade abandonada

em relação ao trânsito, à saúde e aos serviços essenciais e básicos de que o cidadão
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precisa. Portanto, chamo a atenção, pois vamos cobrar que haja uma maior eficiência

dos  órgãos  de trânsito  quando ocorrerem  esses  episódios  em  nossa Capital.  Os

taxistas, Sr. Presidente, têm se desdobrado, estão trabalhando 10, 12, 14 horas por

dia para atender à população de Belo Horizonte, com a enorme presteza e dedicação

que  sempre  tiveram.  Mas  eles  não dão conta.  Não  existe  um transporte  coletivo

eficiente  porque  o  trânsito  não  anda.  A média  da  velocidade há 10 anos  era  de

30km/h, hoje não chega a  15km/h.  Portanto,  Sr.  Presidente,  é hora de se adotar

alguma postura para que a cidade não pare novamente, para que o cidadão tenha o

direito  de  se  locomover  e  não  seja  vítima  desse  descaso  no  trânsito  de  Belo

Horizonte.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Quero exatamente fazer coro com as palavras do

Deputado  Délio  Malheiros.  O  descaso da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  tanto  em

relação à saúde e à educação como, muito especialmente, em relação à mobilidade

urbana, chega a ser um escárnio com a população de Belo Horizonte. É preciso não

fecharmos os olhos com as responsabilidades. O atual Prefeito, o Sr. Marcio Lacerda,

até quatro anos atrás era uma figura absolutamente desconhecida da população de

Belo Horizonte;  portanto,  é necessário aprofundarmos na responsabilização desse

absoluto caos que se instalou em Belo Horizonte. Quem patrocinou a colocação, a

fórceps,  a  peso  de  ouro,  com  controle  da  imprensa,  do  Sr.  Marcio  Lacerda  na

Prefeitura de Belo Horizonte? São esses, Deputado Délio Malheiros, os verdadeiros

responsáveis pelo caos instalado em Belo Horizonte, e eu não tenho dificuldade em

nominá-los.  São  basicamente  dois  atores  políticos:  o  atual  Ministro  Fernando

Pimentel e, muito especialmente, o atual Senador Aécio Neves. É preciso que a gente

não conte apenas parte da verdade, que a gente não apenas aponte os defeitos, mas

que  tenhamos  a  coragem  de  apresentar  ao  povo  de  Belo  Horizonte  a

responsabilidade do que ocorre em nossa cidade. O diagnóstico feito pelo Deputado

Délio Malheiros é absolutamente verdadeiro e correto. É preciso fazer uma regressão

no  tempo,  voltarmos  quatro  anos  atrás  e  lembrarmos  aquilo  que  Aécio  Neves  e

Fernando  Pimentel  apresentaram  ao  povo  de  Belo  Horizonte  como  sendo  uma

espécie  de  panaceia:  uma  pessoa desconhecida  de  todos,  que,  no  dizer  dessas
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lideranças,  era a única pessoa capaz,  entre todas,  de administrar  Belo Horizonte.

Observamos hoje que esse cidadão escolhido por Aécio Neves e Fernando Pimentel

transformou Belo Horizonte em uma terra sem lei, numa cidade onde o direito de ir e

vir  virou  fantasia,  onde  o  direito  constitucional  não  pode  ser  exercido  na  prática

porque a mobilidade urbana deixou de existir, onde a segurança também deixou de

existir porque ele vive em absoluto confronto com os guardas municipais, os quais ele

teima e insiste em desrespeitar;  onde a saúde, assim como no Estado, entrou em

absoluto colapso e onde a educação pública também está abandonada. Portanto, o

diagnóstico apresentado pelo Deputado Délio Malheiros é absolutamente verdadeiro,

mas é preciso aprofundarmos o assunto e responsabilizarmos claramente as duas

lideranças políticas que bancaram perante a opinião pública esse descalabro que se

instalou em Belo Horizonte: Fernando Pimentel e Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e

requerimentos.

Questões de Ordem

A Deputada Liza Prado - Quero relatar um fato acontecido ontem na nossa cidade,

que  nos  deixou  bastante  preocupados.  Todo  o  transporte  e  todas  as  pessoas

precisam passar pelo Anel Rodoviário, e o Deputado Délio Malheiros tem razão em

dizer que o acidente tornou o trânsito insuportável. Aliás, o trânsito desta cidade já é

insuportável todos os dias. Temos que entender que o Prefeito Marcio Lacerda tem

feito um brilhante trabalho. Deputado Rogério Correia, o nosso Prefeito pegou um

problema gravíssimo  de  vários  governos.  O  crescimento  da  cidade  tem  sido  um

horror. A vida das pessoas, em razão da carga de estresse, é insuportável. Elas ficam

horas e horas para chegar ao trabalho. Aliás, já chegam cansadas e não conseguem

trabalhar como deveriam. Demoram uma, duas horas para ir e mais uma, duas horas

para voltar.  É um absurdo. Essa falta  de planejamento é um problema de todo o

Brasil. O incentivo para a compra de carro, com a retirada do IPI, agrava ainda mais o
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problema, porque são mais carros nas ruas. Além disso, não há incentivo para as

ciclovias nem obras necessárias. Apesar disso, o Prefeito Marcio Lacerda tem feito

muitas obras: trincheiras, Linha Verde e muitas outras para melhorar a vida do povo.

Mas isso ainda não é suficiente.  Um acidente no Anel  Rodoviário  parou tudo.  As

pessoas realmente ficam sem saber o que fazer. Esta cidade precisa de mais obras,

porque as que foram feitas são insuficientes. Tenho certeza de que o Prefeito Marcio

Lacerda  está  preocupado  com  isso,  mas  nós  também  temos  de  discutir  e  nos

aprofundar na questão da mobilidade urbana. A população não consegue andar, os

ônibus não funcionam direito,  o trânsito é um caos. Faltam faixas de pedestre em

todo  o  País.  Que  cidade  queremos?  Uma cidade  cheia  de  poluição,  em  que  as

pessoas não tenham direito de ir e vir? Quero apenas fazer a defesa de um Prefeito

que tem feito muito.  Um dos melhores Prefeitos da América Latina. Realmente,  o

problema  do  transporte  é  gravíssimo.  O  povo  brasileiro  não  aguenta  mais.  As

pessoas perdem horas e horas paradas nas filas. O estresse é muito grande, sem

falar da violência no trânsito. Quero apenas fazer coro com as palavras do Deputado

Délio Malheiros e parabenizar o Prefeito pelo trabalho que tem feito e pelo esforço da

sua equipe. Todas as críticas e sugestões procedem, porque sabemos que são feitas

de forma fraterna e para melhorar. Estamos caminhando para melhorar, mas, para o

problema do trânsito, não vejo solução em curto prazo.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  como  belo-horizontino,  nascido  nesta

cidade, acompanho a cena do desenvolvimento da nossa cidade e os gargalos e as

dificuldades da mobilidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte está obrigada a receber

todo o tráfego da Região Metropolitana. Os caminhoneiros que levam as cargas do

porto do Rio de Janeiro para Brasília e para outras localidades precisam passar por

Belo Horizonte, pelo Anel Rodoviário, que hoje é na verdade uma avenida de Belo

Horizonte. Aliás, ele nunca foi um anel, mas, sim, um arco. Ele não é um anel, porque

não faz o contorno completo de Belo Horizonte. A Av. do Contorno foi pensada pelos

arquitetos e planejadores de Belo Horizonte para as pessoas viverem dentro do seu

contorno,  mas  a  população  da  cidade  a  extrapolou  logo  nos  primeiros  anos  da

Capital. Da mesma forma, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que não é anel, mas

arco, Líder Romel Anízio, que recebe todo o tráfego do Triângulo Mineiro, de quem
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quer ir, por exemplo, para o Nordeste brasileiro. As pessoas que vêm pela BR-381, do

Sul, de São Paulo e dos Estados do Sul do Brasil, transportando cargas para o Norte

e Nordeste brasileiro, terão de passar pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que

quero  chamar  de  arco  rodoviário  de  Belo  Horizonte.  O  Anel  deixou  de  ser  uma

rodovia para se tornar uma avenida urbana dentro da cidade. Ontem, no Km 2 do

arco rodoviário de Belo Horizonte, houve um acidente que parou o Anel Rodoviário

por quase 8 horas. O acesso de todas essas cargas, o acesso do Sul do Brasil ao

Norte, o acesso do Mercosul ao Nordeste e Norte brasileiro ficou parado por 8 horas.

E isso porque o Anel Rodoviário não é mais rodovia, mas, sim, uma avenida urbana.

E o  governo federal,  agora,  retirou  o  Rodoanel  Norte  e o  Rodoanel  Sul  de Belo

Horizonte do PPA. E não há previsão.  Um dos elaboradores do  PPA do governo

federal entendeu que Belo Horizonte já tem anel rodoviário. Tem de falar, em Brasília,

para eles,  que hoje  o Anel  Rodoviário  de Belo  Horizonte  é  uma avenida urbana,

quase  no  centro  de  Belo  Horizonte.  O  Bairro  Barreiro  está  para  além  do  Anel

Rodoviário, assim como Olhos d'Água e Pilar. Aliás, vários bairros de Belo Horizonte

estão para além do Anel Rodoviário. Quantos bairros existem na região do Barreiro,

Milionários, Barreiro de Cima, Bairro das Indústrias, enfim, todos esses bairros estão

para além do Anel Rodoviário. Então, o trânsito em Belo Horizonte fica impossível se

não houver o Rodoanel Norte, uma obra prevista para o contorno de Belo Horizonte,

iniciando-se em Ravena, na BR-381 norte, terminando em Betim, já na BR-381 sul,

com 600km duplicados pelo PSDB, por Fernando Henrique Cardoso; e o Rodoanel

Sul, que começa em Betim e termina na BR-040, já após o Mutuca, onde colhemos

as nossas águas para a população de Belo Horizonte. Portanto, Sr.  Presidente,  é

simplista  o  pensamento  daqueles  que  querem  dizer  que  o  problema  de  Belo

Horizonte está na Av. Olegário Maciel,  na Av. do Contorno,  na Antônio Carlos, na

Cristiano Machado, na José Cândido da Silveira, na Av. Amazonas. A Av. Amazonas

pode  perfeitamente  ter  uma  boa  vazão,  se  completado  o  metrô  do  Calafate  ao

Barreiro. Portanto, Sr. Presidente, as obras que Belo Horizonte necessita são: metrô,

para mobilidade; Rodoanel Norte e Rodoanel Sul. O governo federal tem de cumprir o

seu  papel.  O  governo  federal  abandonou  Belo  Horizonte,  esqueceu-se  de  Belo

Horizonte. São 10 anos sem um centavo para a mobilidade urbana de Belo Horizonte,
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e alguns vêm aqui dizer que o problema é na Av. Antônio Carlos. E não é, mas, sim,

no Anel Rodoviário; Anel Rodoviário do governo federal.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria de trazer à baila um fato

ocorrido ontem na cidade de Contagem. Alguns policiais da Corregedoria adentraram

um templo evangélico e,  usando e abusando de autoridade,  abordaram cidadãos,

pessoas  de  bem,  exigindo  documentações,  invadindo  salas,  o  que  não  era  de

competência  de  policiais  da  Corregedoria.  Eles  tiveram  uma  atitude  arbitrária,

inconsequente,  colocando  pessoas  em  constrangimento.  Mas  o  que  me  chama

atenção em tal comportamento talvez seja o fato de ainda existirem alguns coronéis

ligados a empresas de segurança. Coronéis que, por sua vez, colocaram pessoas

como laranjas para comandarem determinadas empresas de segurança. E eles estão

usando a  própria  Corregedoria  para  adentrar  estabelecimentos,  por  denúncias  de

policiais que estão fazendo bico, numa forma de constranger empresas e pessoas, a

fim  de  que  essas  contratem  suas  empresas  de  segurança.  É  essa  uma  atitude

lamentável,  inaceitável,  por  parte de  policiais  da  Corregedoria.  Mas não pretendo

ater-me  apenas  a  esse  assunto.  Se  a  preocupação  da  Corregedoria  é  com  os

policiais  que  estão  fazendo  bico,  gostaria  de  saber  sobre  os  policiais  que  foram

flagrados em um motel  em Uberlândia,  em ato de  orgia.  Deputado Antônio  Júlio,

imagine policiais envolvidos em orgia. Em Uberlândia, as fotos foram veiculadas pela

internet, mas, de alguma forma, conseguiram retirá-las. Até hoje, a Corregedoria não

deu uma explicação plausível para esse fato. Chegou ao nosso conhecimento que

esses policiais estavam, em um momento de trabalho, praticando orgia. Se não me

falha a memória, estavam envolvidos três homens, uma mulher, que, me parece, era

Cabo, e duas prostitutas, com dinheiro público. Enquanto o cidadão paga pela sua

segurança, a Corregedoria está preocupada com o policial que faz bico, e não utiliza

a sua autoridade para apurar denúncias que envolvem policiais que adotam condutas

inadequadas.  Isso  é  apenas  um  fato.  Na  parte  da  tarde,  trarei  outros  assuntos.

Cobrarei da Corregedoria, e, se for necessário, acionaremos os direitos humanos e a

segurança  pública  e  convocaremos,  ou  melhor,  como  muitos  não  gostam  dessa

palavra,  convidaremos o Coronel  da Corregedoria  para prestar  informações sobre

essa orgia praticada por policiais da Polícia Militar em Uberlândia.
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A Deputada Luzia Ferreira -  Obrigada, Sr.  Presidente.  Gostaria de dizer  que os

problemas relacionados com Belo Horizonte, especialmente os relativos ao tráfego,

se devem a um acúmulo de questões que não foram solucionadas a seu tempo,

visando a preparar a cidade para conviver também com esse número exagerado de

carros. A população de Belo Horizonte basicamente se desloca com a utilização de

veículo individual. Essas medidas são estruturais. O Deputado João Leite, com muita

sabedoria,  já  relatou  algumas  medidas.  O  nosso dilema é  o  Anel  Rodoviário,  via

urbana de tráfego pesado, que convive também com carros de transporte individual.

Já  falamos  aqui  em  medidas,  como  o  Rodoanel,  o  Anel  Sul  e  o  Anel  Norte,  já

projetados, com o empenho grande não apenas do poder público local, da Prefeitura

e  do  governo  do  Estado,  mas  também  dos  empresários  e  das  entidades  do

movimento social. Esse assunto tem sido discutido há mais de oito anos, mas, até

hoje, não recebemos investimentos. Isso diz respeito a esse aglomerado urbano em

que vivemos, com 5 milhões de pessoas, que é a Região Metropolitana. Então, a

responsabilidade por isso não é só do Prefeito de Belo Horizonte, mas também das

outras  Prefeituras  que  compõem o arco  da  Região  Metropolitana,  do  governo do

Estado e do governo federal, pois neste país 70% dos recursos se concentram na

União. Todas as grandes obras de infraestrutura, para serem resolvidas, não apenas

na  RMBH,  mas  também  nos  outros  Estados,  têm  de  contar  com  o  investimento

prioritário  do  governo federal.  Isso  se  deve a uma razão simples:  o dinheiro que

pagamos - e o brasileiro paga muito imposto de forma direta e regressiva, portanto,

também injusta - vai para o caixa do governo federal. Esses investimentos estruturais

para preparar a conurbação da Região Metropolitana e para o crescimento natural da

população têm de vir  do governo federal.  Parece que estou sendo repetitiva, mas

volto  a  dizer  que  não  resolveremos  os  problemas  de  Belo  Horizonte  se  não

resolvermos os do seu entorno.  É necessário um transporte público de qualidade,

com capacidade para atender esses milhões de usuários diariamente. Esse problema

não é somente de Belo Horizonte. O metrô tem de ter na sua concepção a expansão

para  Contagem,  para Betim  e  para  o  eixo  Norte,  onde a cidade está  crescendo,

impulsionada pela criação da Cidade Administrativa, que hoje é o principal polo de

crescimento  e  desenvolvimento  da Região  Metropolitana,  assim como a Fiat,  que
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produziu  o  desenvolvimento  no  eixo  Centro-Oeste,  na  direção  de  Contagem.  A

Cidade Administrativa vai levar o desenvolvimento para essa região, por isso, o nosso

rodoanel  é  tão  importante  para  os  investimentos  públicos  e  privados  que  ali  se

anunciam. Os problemas do trânsito de Belo Horizonte não são responsabilidade do

Prefeito  Marcio  Lacerda,  que,  com a sua equipe,  está  fazendo um planejamento,

buscando recursos e fazendo a coisa certa. Ele tem um ótimo relacionamento com as

cidades  do  entorno  da  Região  Metropolitana,  não  se  preocupa  apenas  com  o

universo do seu mandato de quatro anos, preparando a cidade para sobreviver no

futuro de forma estrutural. O governo federal anunciou a disponibilização de recursos

para o financiamento do metrô recentemente, porque, nestes três anos de mandato, o

Prefeito Marcio Lacerda se debruçou dedicadamente junto com o governo do Estado -

quero ressaltar a importante parceria do Prefeito Marcio Lacerda com o Governador

Aécio Neves e agora com o Governador Anastasia -,  fazendo uma proposta para

viabilizar os investimentos do metrô em Belo Horizonte. Palavras vazias aceitam tudo,

mas temos de reconhecer  o mérito,  o  esforço do  Prefeito,  de  recuperar  o  tempo

perdido nestes últimos 10 anos em relação ao trânsito e mobilidade, preparando Belo

Horizonte não apenas para receber bem todos os que vão nos visitar na Copa do

Mundo,  mas  também  para  que  a  população  da  nossa  cidade  e  da  Região

Metropolitana,  que  diariamente  faz  esse  trajeto,  possa  fazê-lo  com  qualidade.

Também não podemos focar só na questão do trânsito e deslocamento, mobilidade

exige uma política.  No Brasil,  as passagens são muito caras,  não temos nenhum

subsídio, nenhuma política nacional que reduza o custo do transporte para o usuário.

Portanto,  esse  é  também  um  dos  nossos  desafios.  Precisamos  de  mobilidade,

precisamos pensar além da facilidade de deslocamento. Muito obrigada.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Pois  não,  Sr.  Presidente.  Já  estou  com  o

encaminhamento pronto para ser apreciado na Comissão de Transporte desta Casa,

solicitando um debate em audiência pública para discutir a necessidade de um plano

emergencial  para  atender,  em  casos  de  acidentes,  a  veículos  com  defeitos  nas

principais entradas de Belo Horizonte. Quando venho do Sul de Minas pela BR-381,

já duplicada, ao chegar em Betim, deparo-me com o gargalo proveniente da BR-262,

das pessoas que vêm de Pará de Minas, região do Deputado Antônio Júlio,  e do



628
____________________________________________________________________________

Triângulo. No eixo em que a BR-262 e a BR-381 se encontram, em Betim, se algum

veículo apresentar defeito ou houver qualquer acidente envolvendo veículos, o tempo

que se gasta para retirar esses veículos dali é muito grande. Isso causa transtornos e

dificuldades,  porque as pessoas  acabam perdendo compromissos  importantes  em

Belo Horizonte; outras, correm risco de morte, já que Belo Horizonte é a Capital da

saúde do Estado e por ali chegam ambulâncias vindas de todo o interior. Além do

transtorno, Sr. Presidente, isso tem causado um mal-estar na população, que cobra

das autoridades uma solução. Não estamos dizendo que o Prefeito de Belo Horizonte

é o  responsável.  Não podemos  imputar  a  Marcio  Lacerda essa responsabilidade.

Seria uma covardia dizer que ele é o responsável, porque Belo Horizonte não está

sozinha nessa situação. Dizer que Belo Horizonte não tomou as devidas precauções

para  evitar  isso  é  acusar  falsamente  o  Prefeito,  porque  ele  tem  tomado  as

precauções.  As  obras  viárias  realizadas  em  Belo  Horizonte  nos  últimos  anos  -

especialmente a Linha Verde - necessitam de mais investimentos. Ao falar sobre a

BR-381,  caro Sr.  Presidente, caros Srs. Deputados, refiro-me ao exemplo de uma

rodovia  que  está  duplicada,  está  pronta.  Apesar  disso,  ocorrem  ali  acidentes  e

emergências. Falo da BR-381 sul, mas na BR-381 norte - Municípios de Governador

Valadares,  Ipatinga  e  Coronel  Fabriciano  -  o  sofrimento  é  diuturno.  Ninguém

consegue transitar ali nem mesmo em feriados e finais de semana. Vou apresentar

hoje um requerimento à Comissão de Transporte, presidida pelo Deputado Adalclever

Lopes,  a  quem  rendo  homenagens,  porque,  de  forma  sempre  muito  acolhedora,

discute  e  marca audiências  com  determinação  e  rapidez.  Esse assunto,  por  sua

importância, requer urgência. Nesse requerimento, solicito a discussão de um plano

de emergência, a qual deve contar não apenas com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Devemos convidar  para participar  desse debate  as  Prefeituras  de Igarapé,  Betim,

Nova Lima e Sabará, ou seja, onde estão as rodovias importantes que trazem divisas

de  outros  Estados,  como  a  BR-040.  Não  podemos  dizer  que  o  Prefeito  Marcio

Lacerda é o responsável por essa situação. Aliás, percebo que algumas acusações

têm caráter político contra a pessoa de Marcio, que não defendo, não estou aqui para

defender  o  Prefeito,  mas  para  fazer  justiça.  Registro  a  presença  nesta  Casa  de

Vereadores da nossa querida Coqueiral: o Vereador Hecinho, Presidente da Câmara
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Municipal,  a  Vereadora Cleuza e o  Vereador  Leandro,  que nos alegram com sua

presença. Estão acompanhando os nossos trabalhos. Peço-lhes que levem à nossa

querida  Coqueiral,  ao  Prefeito  Rossano  e  aos  demais  componentes  da  Câmara

Municipal o abraço desta Casa, especialmente deste Deputado, que sempre é muito

bem recebido naquela cidade. Sr.  Presidente, vou protocolar um requerimento em

que apresento a necessidade de um plano emergencial para os casos de acidentes,

de veículos danificados na chegada de Belo Horizonte, envolvendo a Capital e os

Municípios que com ela fazem limite. Muito obrigado.

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  estou  pasmado,  estou  realmente

estupefato com o que estou assistindo aqui hoje. Está um caos o trânsito de Belo

Horizonte,  mas  o  Prefeito  não tem  culpa  nenhuma.  Já  estou  acostumado com  a

opinião do Deputado João Leite: a culpa é sempre da Dilma. Ele diz que a Dilma é

culpada por tudo o que acontece. Estamos acostumados. No entanto, não fazem uma

análise crítica da situação do trânsito em Belo Horizonte e dizem que o Prefeito não

tem nada a ver com isso. Só faltaram canonizar o Prefeito de Belo Horizonte. Acho

que a população desacredita de políticos por causa disso: fazem um acordo político

na cidade - acordo, aliás, que não tem programa envolvendo o PT, o PSDB, o PSB - e

todos os políticos passam a defender qualquer atitude do Prefeito, que se transforma

em um santo. Ora, vamos fazer pelo menos uma análise crítica dessa questão. Dizer

que a Prefeitura não tem responsabilidade pelo caos no trânsito de Belo Horizonte é

um  absurdo.  Pode-se  levar  em  consideração  que  estão  sendo  realizadas  muitas

obras. Aliás, os recursos para essas obras são liberados pela Presidenta Dilma, pelo

governo federal. O PSDB não pode falar contra isso. Agora, os Deputados do PT vão

dizer que a culpa é do Aécio e do Anastasia, que deixaram tudo um caos, mas o

Prefeito não tem responsabilidades nisso. Imaginem o palanque do Prefeito Marcio

Lacerda.  Fico  imaginando  esse  palanque.  Eu  não  subo  lá,  porque  alguém  me

empurra, eu caio e me machuco. As diferenças são enormes dos pontos de vista

federal  e  estadual,  e  o  Prefeito  será  canonizado,  irá  se  transformar  em  santo.

Realmente, fica difícil a população acreditar nas políticas. Não é possível que não

haverá  uma  análise  crítica  da  situação  de  Belo  Horizonte  por  parte  da  própria

Prefeitura.  Mesmo o  PT estando  no governo,  sou  obrigado  a  dizer  que  ele  está
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deixando muito a desejar. Do ponto de vista do transporte, por exemplo, não há a

menor dúvida. Belo Horizonte precisa ser melhorada, ampliada, e existem recursos,

aos montões, para o governo. Nunca veio tanta verba do governo federal como a que

veio para cá. Agora virão recursos para o metrô, e o Prefeito não consegue solucionar

o problema. Deputado Antônio Júlio, no Minha Casa, Minha Vida, sabe quantas casas

populares o Prefeito conseguiu fazer até agora para a população de baixa renda?

Nenhuma. Não se inicia nada. Ele não consegue fazer parceria, apesar dos recursos

que existem em todos os cantos. Nisso, ele se assemelha ao Anastasia. Outro dia,

ouvi a Secretária Renata Vilhena reclamar que há poucos recursos para fazer casas

populares do programa Minha Casa, Minha Vida, em Minas. Eu disse que era por

incompetência do governo do Estado, que não consegue fazer uma parceria, porque

cidades menores estão cheias de recursos e fazendo casas populares. Deputados

Délio, Gustavo, que falará daqui a pouco sobre isso, Belo Horizonte precisa ter um

olhar mais crítico. Esse bloco de alianças sem princípios e sem programas acaba

impedindo que o próprio Parlamento tenha pelo menos uma visão crítica do que está

acontecendo na cidade, da mesma forma como acontece na Câmara Municipal. Isso

é impedido na Câmara e, agora, também, na Assembleia Legislativa. Sr. Presidente,

mudando  um  pouco  de  assunto,  anuncio  a  V.  Exa.  que  estou  fazendo  um

requerimento solicitando uma informação - espero que a base do governo Anastasia

não proíba meu requerimento - sobre contrato do governo do Estado com o Programa

Uai, do Minas Cidadão, nas unidades de atendimento de Valadares, Betim, Juiz de

Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. Na época do segundo governo Aécio

Neves,  foi  assinado  e  custou  R$311.000.000,00,  mas  não  sabemos  se  houve

licitação, e é do amigo do Cavendish, da Delta. Estou apresentando o requerimento e

gostaria que V. Exa. me ajudasse. São os mesmos que estavam naquela festa com o

Governador Cabral,  no Rio de Janeiro, que foi tão divulgada na mídia.  Agora, em

Minas,  está  sendo  escondido,  mas  a  origem  é  a  mesma.  Aqui,  foram

R$311.000.000,00,  e  é  uma  empresa  de  um  amigo,  de  um  braço  direito  do

Cavendish. Para variar,  o Senador Aécio Neves está envolvido nisso, assim como

pediu para a sobrinha do Cachoeira fazer parte do governo de Minas. Peço a V. Exa.

apoio a esse requerimento para que possamos apresentá-lo e aprová-lo, a fim de
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sabermos sobre esse Programa Uai, pois foram R$311.000.000,00. Houve licitação?

É  um  contrato  do  governo  do  Estado  e,  como  Deputado  da  Oposição,  tenho  a

obrigação de investigá-lo, especialmente agora que existe uma CPI nacional que irá

investir as relações com a Delta. Tudo indica que, em Minas, também existe algo.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Rogério Correia que formalize

o requerimento.

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, serei breve em minhas palavras. Ouvi

atentamente todos os oradores que me precederam. Farei algumas considerações a

respeito do que foi dito. Irei inverter um pouco o assunto, pois trataria antes do caos

vivido pelo trânsito ontem, em Belo Horizonte. Já faço uma defesa do nosso grande

Senador  Aécio,  pois  o  Deputado  Rogério  Correia  disse  que  encaminhará  um

requerimento a esta Casa, solicitando os contratos da licitação. Tenho a certeza de

que o governo do Estado vai dar todas as informações necessárias, até porque não

tem nada a temer. As coisas foram feitas de forma clara. A Oposição aqui é o PT e o

PMDB. Deputado João Leite, vi na internet que o Vice-Presidente Michel Temer disse

que os Governadores, os Senadores, os políticos não têm culpa de ser amigos dos

que estão sendo citados e que isso não quer dizer que, por serem amigos ou terem

viajado juntos, terão de ir  para a CPI.  Temos de diferenciar as coisas. Amizade é

amizade,  negócios  à  parte.  Tenho  a  certeza  de  que  todas  as  informações  serão

dadas.  Quero  falar  do  caos  que  o  trânsito  de  Belo  Horizonte  viveu  ontem.  É

inaceitável dizer que a culpa não é do atual Prefeito nem do governo federal. Ainda

ontem disse, no meu Twitter, Deputado Sávio Souza Cruz, que sabia que o único que

não tinha responsabilidade direta no caso era o Estado, porque o problema ocorria no

Anel Rodoviário,  que é de competência do DNIT, e em Belo Horizonte. Nós, belo-

horizontinos e mineiros, já não podemos aceitar a forma como o Anel Rodoviário vem

sendo  tratado  pelos  últimos  governantes.  Não  podemos  aceitar  isso.  Como  um

simples caminhão que atravessou uma avenida...? Hoje o Anel é uma avenida. Agora

cedo,  se  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  mora  na  Pampulha,  passar  pela

Catalão e olhar por cima, vai ver que o Anel está completamente parado novamente.

O governo federal, por meio do DNIT, tem de apresentar uma solução urgentemente.
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Hoje li nos jornais que a Presidente Dilma vem a Betim ou a Contagem, na próxima

sexta-feira, anunciar o Minha Casa, Minha Vida. Até agora não houve esse programa

em Belo Horizonte, porque o atual Prefeito e a Presidente Dilma não conseguiram

implementá-lo. O Deputado Elismar Prado, que está a meu lado, sabe que o Prefeito

Adelmo  tem  feito  um  belo  trabalho,  com  a  construção  de  várias  habitações.  A

Presidente, em vez de inaugurar casa popular, deveria anunciar a duplicação do Anel

Rodoviário, bem como a duplicação da BR-381 e da BR-040, da qual ela cortou o

orçamento.  O  Prefeito  Marcio  Lacerda,  com  todo  o  respeito  que  tenho  pela  sua

pessoa, tem de correr atrás de recursos junto ao governo federal. Ele diz ser muito

amigo da Presidente Dilma e do Ministro Walfrido, por quem tenho grande respeito.

Caro Deputado João Leite, se V. Exa. ler o jornal “O Globo” do último domingo vai ver

que as obras do metrô no Rio de Janeiro andam de vento em polpa, e Belo Horizonte

está parada no trânsito. É claro que a culpa é do Prefeito. Tem de ter vontade política,

correr atrás de recursos. Não dá mais para querer governar ao lado dos seus amigos,

e  não  ter  planejamento.  Deputado  José  Henrique,  moro  no  Belvedere.  Saí  da

Assembleia ontem, às 20h30min, e gastei 2h30min para andar 7km até a minha casa.

Isso é inaceitável; não tem desculpa. O governo federal, por meio do DNIT, deveria

tirar o caminhão dali  e liberar o trânsito. Pior, com todo o respeito que tenho pela

BHTRANS,  é  a  justificação  dada  pela  Prefeitura  para  o  problema  do  trânsito,

conforme publicado nos jornais de hoje. Deputado Romel, justificaram que o fluxo de

clientes em um “shopping”, na região do Belvedere, foi tão assustador, que parou o

trânsito.  Liguei  para  meus  amigos  lojistas  para  saber  se  venderam  bem,  e  eles

falaram exatamente o contrário, que o “shopping” estava vazio. A Faculdade Milton

Campos teve de suspender as aulas, as futuras gerações não puderam estudar, por

falta de alunos e professores. Eles não conseguiram chegar à faculdade, por causa

do trânsito.  E dizer  que a culpa não é do Prefeito? É claro que é.  A culpa é do

governo  federal?  É  claro  que  é,  pois  não  investe  no  Anel  Rodoviário,  como

gostaríamos que fosse feito. Estou cansado. Todos os dias um Deputado sobe a esta

tribuna para cobrar postura mais concreta e real da nossa Presidente, que diz ser

mineira, e não aloca recursos aqui, mas o faz na Bahia, no Rio Grande do Norte, em

Pernambuco. Caro Deputado Duarte, nós, mineiros, estamos parados. Com todo o
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respeito que tenho por V. Exa., a culpa é do atual Prefeito e do governo federal. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Presidente,  estou  ouvindo  atentamente  a

discussão a respeito do que ocorreu ontem no trânsito, em Belo Horizonte. Não acho

culpados por isso, mas vou achar um, porque, por falta de planejamento, por causa

das ações que estão acontecendo junto ao governo federal,  infelizmente jogam a

responsabilidade para os  Municípios.  O governo federal  dá incentivo para a linha

branca, para adquirir  o carro, mas se esquece de que tem de investir  no sistema

viário. Não cabem tantos carros nas ruas de Belo Horizonte, como não cabem tantos

carros em Sete Lagoas e em Pará de Minas. O Deputado Antônio Júlio estava falando

sobre isso comigo. Na verdade, o trânsito está estrangulado em todos os lugares.

Não se consegue andar mais no Estado de Minas nem no Brasil. O governo federal,

quando popularizou o veículo, tinha de imaginar que deveria construir  um sistema

viário adequado. As ações são sem planejamento, sem recursos financeiros. Não há

Prefeito  que  consiga  abrir  um  sistema viário,  construir  rodovias  e  avenidas  sem

dinheiro, porque o governo federal leva 70% dos nossos recursos. No momento em

que  dá  incentivos  para  a  aquisição  de  tantos  carros,  não  disponibiliza  também

dinheiro para construir o sistema viário. Nós, cidadãos, pagamos o preço, sofrendo de

pressão alta, de estresse. Não são feitos investimentos na melhoria do trânsito. Em

Minas Gerais, a situação é pior. Nosso Estado tem ainda uma particularidade, pois

infelizmente a Presidente não gosta de Minas Gerais. Pelo menos, parece que não

gosta.  O que a Oposição diz é que somente chegam as migalhas. Chamo esses

recursos  de  migalhas para quem  tem um orçamento  de  R$1.500.000.000.000,00.

Queremos ver a fatia de Minas Gerais,  que tem direitos. Pagamos impostos, mas

recebemos somente migalhas. Quero chamar a atenção para isso. Temos de falar,

tantas vezes quantas forem necessárias, que precisamos cobrar do governo federal o

que Minas tem direito. Queremos que o governo federal tenha planejamento em suas

ações. Queremos que os recursos cheguem até aqui. Só vemos o facão, cortando

investimentos  disto  e  daquilo.  Ele  se  esquece  de  que  temos  de  investir  em

infraestrutura, no Anel, na rodovia, na duplicação da BR-381 e na quarta pista da BR-

040, pois ela não comporta mais tantos carros. Isso é que precisa ser discutido. O
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governo  federal  precisa  fazer  isso.  Não  adianta  dar  migalhas  em  investimentos,

porque não vai resolver o nosso problema. Cobramos do governo os nossos direitos a

investimentos, porque pagamos impostos. Venho de Sete Lagoas todos os dias e

tenho de estar sintonizado com uma rádio que dê a posição do trânsito.  Tanto a

entrada de Nova  Lima quanto  as  da  BR-381,  da  BR-040  e  da  BR-381,  de  Sete

Lagoas em sentido a Brasília, estão estranguladas. Qualquer via de Belo Horizonte

está estrangulada.  Não há como andar no sistema viário do Brasil.  Saio aqui  em

defesa dos Prefeitos, que não têm recursos para abrir ruas, fazer avenidas. Isso é

função de quem tem mais dinheiro. O que queremos, independentemente de quem

seja o  governo,  independentemente de quem esteja lá  em cima, é o retorno dos

nossos recursos. Estamos falando aqui de governo federal, não estamos falando de

governo  de  PMDB ou  de PT.  Queremos  que  o  dinheiro  que  vai  para  o  governo

federal, por meio dos cofres públicos, chegue aonde for necessário. Precisamos que

nos deem o direito de ir e vir. Quem precisa trabalhar hoje não tem mais o direito de ir

e vir. Estamos vendo o caos em Belo Horizonte. Hoje qualquer batidinha, não só no

Anel, estabelece o caos. Costumo gastar de 3 a 4 horas para andar 70km. Qualquer

batidinha faz o trânsito parar. E ainda puseram na estrada os famosos pardaizinhos,

que, por si  sós, já respondem pelo estrangulamento de 3km a 4km. Hoje não há

necessidade de uma batida, apenas o pardalzinho já provoca o caos. Quero chamar a

atenção de todos os Deputados para a importância do planejamento das ações do

governo, que popularizou o carro, mas não deu aos Prefeitos recursos para abrirem

estradas  e  melhorarem  o  sistema  viário  para  a  circulação  desses  carros.  Muito

obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de me manifestar. Estou

ouvindo,  atentamente,  os  colegas  Deputados  que  se  revezam  na  tribuna.  Como

morador de Belo Horizonte, também fui afetado. Referendo as palavras do Deputado

Gustavo  Corrêa  com relação  ao congestionamento  de  grande proporção ocorrido

ontem,  especialmente  na  região  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte,  consequência  de

acidente. As aulas da Milton Campos foram canceladas. Imaginem a situação dos

moradores não só do Belvedere, mas também dos demais bairros da região Centro-

Sul, assim como das pessoas que precisavam passar por ali para chegar à cidade de
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Nova Lima. Alguns colegas Deputados tentam tapar com uma cortina de fumaça a

responsabilidade do Prefeito para com esta cidade. É incrível como o cidadão tenta, a

todo momento, fazer “link” com outras esferas de governo. Pois bem, Sr. Presidente.

Foi dito desta tribuna, nesta manhã, que o Prefeito não tem dinheiro. Será que não?

Talvez devam perguntar-lhe por que destinou R$300.000,00 para um axé no Mega

Space,  em Santa  Luzia.  Será  que esse valor  não faz  falta  para  investimento  na

mobilidade urbana em Belo Horizonte? Obviamente, o cidadão que nos acompanha

pela TV Assembleia perguntará: “Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Sr.

Marcio Lacerda, que alguns chamam de Marcio Radar, entregou R$300.000,00 para

um  axé  em  Santa  Luzia?”.  É  isso  mesmo.  O  Prefeito  é  o  responsável  por  seu

Município. Não podemos criar cortina de fumaça e fazer “link” com outras esferas,

tentando eximir o Prefeito de sua responsabilidade. O cidadão está tomando nojo de

ouvir um debate muitas vezes falacioso, mentiroso, em que as pessoas tentam eximir

a  responsabilidade  de  quem  de  direito.  Pois  bem,  Presidente.  Estamos

acompanhando Belo Horizonte e sabemos perfeitamente que, se a BHTRANS ainda

arrecadasse  multas  para  os  cofres  municipais,  com  certeza  seus  agentes

rapidamente estariam lá. Os Deputados precisam ouvir a voz do cidadão. Hoje, no

programa “Conversa de Redação”, pela Itatiaia, ouvi a manifestação de um cidadão,

que, exatamente no meio do congestionamento, perguntava: “Onde está o Prefeito?

Como  fica  sua  responsabilidade?  Há  duas  horas  estou  preso  neste

congestionamento. Cadê os Guardas Municipais? Cadê os agentes da BHTRANS?”.

O cidadão que está nos acompanhando sabe perfeitamente que a arrecadação do

Prefeito com a instalação de radares, de 2009 até agora, é astronômica. Enquanto

denunciávamos a indústria da multa praticada por agentes da BHTRANS, o Prefeito

descobriu que com o radar ele arrecada muito mais, e não há a figura do agente

público. Mas, no momento de solucionar o problema do trânsito de Belo Horizonte, o

Prefeito sumiu, evaporou, desapareceu. Cobro do Prefeito, como morador de Belo

Horizonte, como cidadão desta cidade, como contribuinte. Prefeito Marcio Lacerda, o

senhor precisa desconfiar, o senhor precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Quem

sabe nesse restinho de mandato o senhor acorda e olha um pouco pela mobilidade

urbana? O senhor está devendo muito, não para este Deputado, mas para o cidadão
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belo-horizontino.  O  senhor  continua  de  braços  cruzados,  da  mesma forma como

entrou na Prefeitura.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, na mesma direção, gostaria de dizer

que a mobilidade urbana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana é um problema

grave.  Acho  que  é  um  problema  de  Estado,  e  a  culpa  é  de  todos.  Existe  uma

responsabilidade do Estado e do poder público como um todo. Houve um momento

em  que se privilegiou  um modelo  de  transporte,  que é  o  transporte  rodoviário,  o

transporte coletivo. Hoje o nosso sistema metroviário é precário, sucateado, não foi

objeto de um planejamento adequado que visasse a investimento maciço no metrô e

em outros projetos, como o VLT, a fim de melhorar a mobilidade urbana na nossa

Capital. Nesse momento, iniciou-se o caos em que vivemos hoje. E necessitamos,

além de encontrar culpados, saber que se trata de uma responsabilidade da União,

do Município e também do Estado de Minas Gerais. O povo está sofrendo com essa

situação, que é inaceitável. Precisamos correr atrás do prejuízo e da imensa dívida

que se tem com a população. No último dia 18 de abril, acompanhamos o Ministro do

Esporte, Aldo Rebelo, em uma das reuniões realizadas na sede da Prefeitura, onde

lhe foram apresentadas todas as obras de mobilidade urbana, as obras viárias e as

intervenções que estão sendo feitas em Belo Horizonte,  na busca de melhorias e

visando à Copa do Mundo, já que o Mineirão será um dos 12 palcos que receberá o

evento.  Naquela  oportunidade,  percebemos que existem muitos  recursos,  em sua

imensa maioria,  do governo federal,  da União. Mais de R$3.000.000.000,00 foram

anunciados pela Presidenta Dilma para a expansão do metrô em Belo Horizonte.

Nessa reunião,  estava presente o Deputado Weliton  Prado,  Presidente da Frente

Nacional  dos Sistemas  Metroviário  e  Ferroviário,  que realizou várias  reuniões em

Brasília,  exigindo  e  fazendo  pressão  para  que  os  recursos  chegassem  a  Belo

Horizonte, a fim de diminuir o caos e recuperar o investimento no setor da mobilidade

urbana.  O Deputado Weliton  Prado  também tem  se esforçado  para  que o  metrô

chegue a Betim, a Contagem, e atenda à Região Metropolitana. É um problema do

Estado, repito, e uma responsabilidade de todos nós. É impossível conviver com essa

dura  realidade,  em  que  a  culpa  é  de  todos.  Precisamos  realizar  esforços  para

melhorar essa situação. Aproveitando o resto do tempo, Sr. Presidente, estive ontem
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no  Aglomerado  da  Serra,  em  visita  oficial  da  Comissão  de  Cultura,  da  qual  sou

Presidente. A pedido daquele povo, visitamos a Associação de Moradores do Cafezal,

para  conhecer  os  projetos  que ela desenvolve.  Eles  estão  fazendo um filme,  um

longa-metragem,  que  é  protagonizado  pela  própria  comunidade,  um  trabalho

fantástico,  brilhante,  que não conta  com nenhum centavo de  patrocínio  do poder

público. Fazemos um apelo ao Estado e ao Município para que ajudem a referida

comunidade. Agradeço ao Rodrigo Vale, que é diretor e produtor do filme, que se

encontra em sua fase final; ao Prof. Rufino, que executa um trabalho de educação, na

área de esporte, com várias crianças, tendo feito alguns campeões; ao Timóteo, um

dos fundadores da Associação; e à D. Dorinha, que é Presidente. Foi fantástica a

visita.  Continuaremos  batendo  nessa  tecla  para  que  aquela  comunidade  tenha  o

respeito que merece. Existe a fama de que se trata de um lugar de violência, de

criminalidade, mas não é verdade. Lá vive um povo honesto, trabalhador, que merece

respeito  e  dignidade.  O  filme  retrata  exatamente  essa realidade,  os  talentos  e  a

competência daquele povo. Um abraço a todo o Aglomerado da Serra. Estamos nos

esforçando para ajudar  aquela população,  que tanto merece o nosso carinho e o

nosso respeito. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, também venho manifestar-me sobre o

tema. Há alguns meses, foram badalados pela mídia os investimentos para solucionar

o  problema do  metrô  de  Belo  Horizonte.  Não  vou  nem  dizer  que  é  um  sistema

tripartite.  É  um  sistema  quádruplo,  porque  terá  recursos  do  governo  federal,  do

governo do Estado, do governo municipal de Belo Horizonte e também da iniciativa

privada. Quer dizer, quatro ações distintas de aporte de recursos. Todos nós sentimos

a  necessidade  de  o  metrô  de  Belo  Horizonte  sair  do  projeto  de  fundo  para  a

realidade, a fim de melhorar a situação caótica da Capital. Repetindo, é dinheiro do

governo federal, sim, mas tem dinheiro do governo do Estado, da Prefeitura de Belo

Horizonte e da iniciativa privada. Aliás, o termo usado agora é concessão, não se fala

em iniciativa privada. A propósito, caro Deputado José Henrique, quero parabenizá-lo

pelo  pronunciamento  feito  no  Congresso  Mineiro  de  Municípios,  em  que  V.  Exa.

defendeu  a  bandeira  do  municipalismo.  Quero  referendar  e  apoiar  essa  ideia,

lembrando matéria recente da imprensa informando que 739 cidades de Minas foram
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motivadas pela União a aderir a um programa do governo federal chamado Emenda

Participativa  -  uma  espécie  de  Orçamento  Participativo  -,  em  que  cada  cidade

receberia  recursos  para  a  saúde.  Os  Prefeitos  se  mobilizaram,  apresentaram

projetos.  Mas,  com  o  corte  anunciado  na  área  da  saúde,  isso  não  resultou  em

nenhum  recurso  dessa  emenda  participativa  para  os  Prefeitos.  O  Presidente  da

Confederação Nacional dos Municípios, Dr. Paulo Ziulkoski, relatou essa reportagem

do jornal “Estado de Minas”, que revelava que até agora, com o corte de 5 bilhões na

área  da  saúde  feito  pelo  governo  federal,  essas  739  cidades  mineiras  não  o

receberam recurso tão badalado na mídia pelo governo federal. Ao mesmo tempo,

quero relatar que realmente Belo Horizonte está passando por problemas sérios de

mobilidade urbana.  O  governo do  Estado fez  seus  trabalhos  na  Linha Verde,  na

Antônio Carlos, na Cristiano Machado, sendo parceiro. Como municipalista, repito:

não adianta continuarmos nessa discussão. Se o governo federal não abrir o cofre,

não melhorar o recurso dos índices de participação dos Estados e dos Municípios,

Prefeitos e Governadores vão continuar de pires na mão, dependendo dessa carga

tributária que é voltada para o governo federal. O nosso governo ficou oito anos no

comando do governo central e não teve coragem de mexer na disposição dos índices

desses fundos. O atual governo, que está aí há dez anos, também não teve coragem.

Como  municipalista  e  como  ex-Prefeito,  o  que  esperamos  é  a  valorização  do

Município, a valorização dos entes federados, para melhorar cada vez mais a vida da

população brasileira. Não adianta apontarmos só defeitos. Temos de perceber que

nenhum gestor, seja Prefeito, Governador ou Presidente da República, faz mágica.

Ninguém  vai  resolver  todos  os  problemas  num  passe  de  magia.  Os  problemas

sempre continuarão. O que precisa haver são as parcerias. Fico satisfeito porque, no

caso do metrô, temos uma participação quádrupla. Vejam que novidade interessante.

Governo federal,  governo do Estado, Prefeitura e a iniciativa privada participando,

mas esperamos que isso saia do papel e vire realidade. Quem anda no trânsito de

Belo Horizonte sabe da importância de termos um metrô adequado para atender às

demandas da população. Nossos parabéns ao Governador Anastasia, que tem feito

uma intermediação positiva junto à Prefeitura de Belo  Horizonte e ao governo do

Estado,  para  que,  juntos,  possam encontrar  a  solução,  como tem acontecido  em
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várias outras parcerias, que têm dado resultado em diversos segmentos – na área da

saúde, da segurança, da educação e, sobretudo, da política de assistência social.

Esperamos mais, principalmente daquele que tem o cofre, que tem o dinheiro, que

tem a maior carga tributária na sua mão, que é o governo central. Muito obrigado,

Presidente.

O  Deputado  Carlos  Henrique  -  Sr.  Presidente,  parabenizo  o  Deputado  Rômulo

Viegas porque foi S. Exa.  que teve a fala mais sensata, mais isenta de todos os

Deputados que me antecederam. S. Exa. reconheceu o esforço, em três mãos, e

agora em quatro mãos, com a iniciativa privada também participando dos processos

de recuperação do sistema viário de Belo Horizonte. A maioria dos Deputados que me

antecedeu pensa com a cabeça de camarão, com a cabeça vazia. Eles não têm a

capacidade  mínima  de  voltar  à  história  de  Belo  Horizonte  e  entender  que  até  o

período do primeiro governo do Prefeito Pimentel a cidade ficou 16 anos parada, sem

nenhum sistema de obra de infraestrutura feito.  Foram 16 anos de omissão até o

Prefeito  Pimentel,  no  seu  segundo  governo,  iniciar  a  primeira  grande  obra  de

intervenção na cidade, que foi a Avenida Antônio Carlos. Naquela ocasião foi feita

uma pesquisa em que os moradores apontaram a grande necessidade de intervenção

viária na cidade, de obras de infraestrutura. Ali começou, em parceria com o governo

federal,  com o governo do Estado e com o governo municipal,  a  primeira grande

intervenção no sistema viário de Belo Horizonte, que resolveu um grande gargalo

naquela região. Posteriormente, veio a obra da Linha Verde, patrocinada e realizada

pelo  governo do Estado,  em parceria  com a  Prefeitura  de  Belo Horizonte.  Temos

grandes problemas na cidade, mas não podemos jogar todos esses problemas no

colo do Prefeito  Marcio Lacerda,  seria  uma grande injustiça.  Naturalmente,  que a

oposição a ele  vem a esta  tribuna para  atacá-lo,  de  forma vexatória  e  de  forma

irresponsável, porque está sendo feito um grande sistema de intervenção, que é o

BRT. Em Belo Horizonte existe um veículo para cada habitante. Nenhum governo, em

todo  o  mundo,  pode  conter  esse  avanço,  quanto  mais  Belo  Horizonte,  que  foi

projetada em torno da Avenida do Contorno.  Hoje,  Belo Horizonte é  uma grande

metrópole. Belo Horizonte tem 2 milhões e meio de habitantes, sem contar a Região

Metropolitana. Dinheiro para investimento é necessário porque são 160 pontos de
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gargalo na cidade, que necessitam de intervenção, mas é absolutamente impossível

resolver isso em três anos. Os esforços estão sendo feitos, os investimentos estão

sendo  feitos.  O  governo  Pimentel  e  o  governo  Marcio  Lacerda  não  têm

responsabilidade sobre isso, porque Belo Horizonte ficou 16 anos parada. Há muita

coisa a  fazer.  O Prefeito  Marcio  Lacerda não dará conta de resolver  tudo nem o

próximo Prefeito que virá, porque são muitas as intervenções. São 160 pontos de

gargalo.  Belo Horizonte virou a cidade em que não se pode fazer  nada.  Projetos

importantes  existem,  mas  quando  vão  ser  iniciadas,  nada  pode.  No  Palácio  da

Liberdade, há é um ponto de gargalo, também na Praça Raul Soares. Mas é só falar

em fazer obra lá que os românticos da cidade não deixam. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Primeiramente, Sr. Presidente, quero trazer uma boa

notícia.  No próximo domingo,  Dia das Mães,  a Presidente Dilma se prepara para

anunciar  mais  um  pacote  importante  para  a  sociedade  brasileira.  Desta  vez,  a

Presidente pretende anunciar um pacote social para a primeira infância, para crianças

de até 6 anos. Lembro, Deputado Rogério Correia, que a Presidente Dilma já vem

fazendo uma série de anúncios de obras e intervenções importantes para aprofundar

o acompanhamento de crianças e adolescentes brasileiros, principalmente para as

camadas populares,  as  camadas de baixa  renda.  Uma prova disso,  Rogério,  é o

ProInfância. Até o final de 2014, a Presidente Dilma pretende construir creches em

todas as cidades brasileiras. Aqui, em Minas Gerais, no Norte de Minas, por exemplo,

quase todas as cidades já foram contempladas. As que ainda não foram já estão em

processo para receber a creche do ProInfância. Na minha cidade, Manga, a creche já

está pronta e funcionando; em Janaúba, já foi inaugurada uma e estão construindo

outra; em Itacarambi também, bem como em Brasília de Minas, em São Francisco e

em todas aquelas cidades da região. Na semana que vem, vamos inaugurar a creche

do ProInfância em Espinosa, obra que já está pronta e muito bonita. A Presidente

Dilma pretende dar  continuidade  ao projeto  para  que todas  as  cidades  do Brasil

possam  ter  uma  creche  do  ProInfância,  com  toda  a  estrutura  necessária.  Não

tínhamos isso no Brasil. Esse pacote que a Dilma lançará vai incentivar ainda mais as

mães do Bolsa Família, porque ele vai aumentar a renda das famílias com crianças

de até 6 anos. Ou seja, é mais uma ação do governo contra a miséria e a pobreza
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neste país. Isso tem dado resultados muito positivos. Algumas pessoas criticavam os

programas do governo federal. O PSDB não tem mais coragem de criticar, mas, no

início, eles soltavam os cachorros dizendo que o Bolsa Família deixaria as pessoas

preguiçosas. Muito pelo contrário, em nove anos de Bolsa Família, tiramos 30 milhões

de pessoas da linha da pobreza. Temos grandes programas sociais, como o Luz para

Todos, o Pronaf, que é uma realidade no campo, e o ProUni. O DEM foi contra o

ProUni; foi até o Supremo Tribunal lutar contra o ProUni e as cotas raciais. Graças a

Deus, tudo isso está mudando a realidade do nosso país. Temos de agradecer à

Presidente Dilma e ao ex-Presidente Lula, que não mediu esforços para diminuir a

distância  entre  ricos  e  pobres  no  Brasil.  Graças  a  Deus,  mais  de  30  milhões de

pessoas saíram das classes E e D e alcançaram a classe média. Foram 18 milhões

de empregos com carteira assinada. Só temos a comemorar. Quero aproveitar esta

oportunidade,  Sr.  Presidente,  para  dizer  que  ontem,  depois  que  fizemos  um

pronunciamento aqui,  na Casa,  fui  recebido pelo  Secretário  de Agricultura,  Elmiro

Nascimento, para tratar da seca do Norte do Estado. Venho reivindicando, há mais 30

dias, uma atenção especial do governo de lançar um pacote para retirar a cobrança

do ICMS sobre a venda do gado no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e no

Mucuri,  porque  essas  regiões  estão  castigadas  pela  seca.  Relatórios  da  Emater

mostram que, se não houver uma medida imediata para que alguns produtores se

desfaçam do seu rebanho, podemos chegar, até novembro, à perda de até 1 milhão

de cabeças de gado no Norte de Minas. Por isso, solicitamos ao governo a isenção

da cobrança de ICMS sobre a venda de gado para frigoríficos e para outros Estados,

a fim de que o produtor possa vender seu gado, capitalizar-se e esperar passar os

efeitos  da seca para recompor  seu rebanho.  Esta  é  uma medida inteligente,  e  o

governo tem que tomá-la agora. Não adianta o governo segurar, fingir que não está

escutando e deixar para tomar essa medida em setembro, quando o gado estará

magro e não terá preço. Perderá o produtor, perderá a região e perderá o Estado

porque essa região já passa por dificuldades e pode quebrar de vez com essa seca

que já dura cinco meses e, pelos dados que temos, ainda vai durar mais cinco meses.

Não há cristão que resista a 10 meses de seca no Norte de Minas Gerais, uma região

do semiárido,  uma região que está  muito castigada.  Deixo registrado esse apelo.
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Agora  à  tarde,  a  Bancada  do  PT  irá  ao  encontro  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Governador  em  exercício.  Levarei  essa  reivindicação,  Deputado  Rogério  Correia,

para que o Dinis Pinheiro nos ajude a fazer uma intervenção. Como Governador em

exercício, quem sabe possa anunciar essa medida para os produtores do Norte do

Estado de Minas Gerais?

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite -  Sr.  Presidente,  aproveitando a presença do Deputado

Paulo  Guedes,  quero  dizer  que  eu  era  Secretário  de  Desenvolvimento  Social  de

Minas Gerais quando o governo federal  fez o entendimento em relação ao Bolsa

Família. A parte dos Estados era que eles disponibilizassem o cadastro das famílias

carentes. O governo do PMDB e do PT tinha o Programa Bolsa-Escola, que atendia

as famílias do Jequitinhonha e do Norte de Minas. A determinação do Governador

Aécio  Neves,  naquela  altura,  foi  de  disponibilizar  todo  o  cadastro  construído  em

Minas Gerais - que não foi feito pelo nosso governo, mas pelo governo anterior -, para

que fosse feita a unificação de todos os programas sociais. Eu era o Presidente do

Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social. O Deputado Rômulo Viegas,

aqui presente, era o Secretário de Trabalho e Assistência Social do Estado de Minas

Gerais.  Disponibilizamos  todo  o  cadastro  das  famílias  carentes  de  Minas  Gerais.

Portanto, a verdade é que o PSDB apoiou a unificação dos programas sociais num

programa só, que é o Programa Bolsa Família.  Entramos com algumas ações do

governo do Estado e, principalmente, com algo que era fundamental, Sr. Presidente e

Srs. Deputados, para que fossem unificados os programas no nosso país, que era o

cadastro de Minas Gerais. Repito: não fui eu e nem o Deputado Rômulo Viegas que

construímos esse cadastro, já o encontramos pronto. O nosso papel foi transferir toda

essa documentação. Guardo esse documento porque creio que a unificação foi um

momento histórico brasileiro, assim como a transferência de renda das famílias mais

carentes do nosso país. Esse documento foi assinado pelo Secretário Nacional de

Assistência  Social,  o  Prof.  Ricardo  Henriques,  por  mim,  pelo  Deputado  Rômulo
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Viegas. Por último, agradeço a V. Exa. porque não se trata de uma questão partidária,

mas de uma questão de governo,  porque isso era para  atender  às  famílias  mais

carentes de Minas Gerais e do Brasil. Como Presidente daquele fórum, tive a função,

de  alguma  forma,  de  apoiar  essa  iniciativa  do  governo  federal,  e  continuamos

apoiando. Essa é a verdade. Quero dizer que, nos 16 anos anteriores ao governo

Fernando Pimentel, Belo Horizonte já existia. Belo Horizonte existiu com os governos

dos Prefeitos Ferrara,  Maurício Campos, Pimenta da Veiga e Eduardo Azeredo. E

obras  foram  feitas.  A única  obra  feita  pelo  Prefeito  Fernando  Pimentel  em  Belo

Horizonte  foi  destruída  pelo  Prefeito  Marcio  Lacerda para fazer  o  BRT,  que foi  a

trincheira  da  Santa  Rosa,  na  Pampulha.  Ela  não  existe  mais;  aquela  obra  foi

destruída  em  prol  de  outro  projeto.  Por  fim,  queria  lembrar  –  talvez o  Deputado

Rogério Correia tenha memória melhor, pois era Vereador na época, e não sei se o

Deputado Sávio Souza Cruz era – que, na administração Pimenta da Veiga, houve a

construção de várias escolas em Belo Horizonte e, no governo Azeredo, a construção

da trincheira da Contorno, aqui, tão perto. Seria bom levar para visitar essas obras

aqueles que chegaram recentemente a Belo Horizonte e não conhecem a história da

nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço muito a V. Exa., Deputado José Henrique, e

ao Deputado Tadeu Martins Leite, que estava inscrito. Isso era importante para mim e

para o Deputado Rômulo Viegas, que ficou um pouco aflito, pois nós fizemos esse

entendimento.  Portanto,  o  PSDB não é  contra.  Ele  apoiou  -  e  entende  que  está

correta - a transferência de renda para as famílias carentes de Minas Gerais e do

Brasil.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Sr.  Presidente,  quero  agradecer-lhe.

Anteriormente, escutei algumas falas no que tange à questão do trânsito em Belo

Horizonte. De fato, realmente foi um transtorno para todos nós que estávamos na

cidade  à  noite.  Eu,  saindo  da  Assembleia,  tarde  da  noite,  enfrentei  um  trânsito

impossível para chegar até a minha casa, em Lourdes. Quero pegar o gancho do

trânsito para levá-lo até outro viés: a cidade de Montes Claros. Hoje venho aqui para

cobrar um pouco do governo do Estado para que cumpra, de fato, um compromisso

que fez com a cidade e o Norte de Minas acerca da alça final do Anel Norte. Talvez

seja, Deputado Sávio Souza Cruz, uma das poucas grandes obras que faltam em
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Montes Claros e região para conseguirmos melhorar o trânsito e o asfalto na cidade

e, muito mais, salvar vidas. Essa alça liga a BR-135 à BR-251, passando por fora da

cidade, que está em franco desenvolvimento. Necessitamos dela lá. Uma comissão

apartidária  já  foi  criada  em  Montes  Claros  para  discutir  o  assunto,  e,  há  alguns

meses, o próprio Governador Anastasia se comprometeu em construí-la. É uma obra

do governo federal que se arrasta há mais de 10 anos. Havia um convênio entre o

governo do Estado e o da União, entre o DER e o DNIT, por meio do Ministério dos

Transportes, mas ele se findou. Agora temos que cobrar do governo a fim de que

refaça  esse  convênio,  esse  contrato  para  iniciar  as  obras.  Essa  é  uma  obra

importante, e já existem recursos no Ministério dos Transportes, no governo federal,

dependendo apenas do governo do Estado,  para iniciá-la.  Não vamos deixar  que

esse período eleitoral  tire  alguma necessidade que  tenhamos  para  a  cidade e  a

região. Venho aqui cobrar de público porque, de fato, essa obra ajudará, e muito, o

trânsito de Montes Claros e do Norte de Minas, além de contribuir para salvar vidas e

para melhorar a infraestrutura da cidade e da região. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, queria fazer uma análise de todos os

pronunciamentos feitos hoje, na parte da manhã, sobre uma questão que incomodou

praticamente todos os Deputados, indiferentemente de sua sigla partidária: o trânsito

em  Belo  Horizonte.  O  que  me deixa  mais  intrigado,  Deputado  João Leite,  nosso

Presidente em exercício,  é que,  em Belo Horizonte, falta vontade para resolver  a

situação. Há menos de dois anos, fizeram uma reforma nas Avenidas Antônio Carlos

e  Cristiano  Machado  que  não  chegou  nem  a  ser  inaugurada  e  já  está  sendo

desmanchada  para  outro  projeto.  E  estão  falando em metrô.  O metrô  virou  uma

falácia de campanha. Está chegando a época da campanha eleitoral, e começaram a

falar nesse assunto. Entretanto a população de Belo Horizonte sabe o que estamos

falando. Eles estão modificando todo o trajeto do BRT, uma obra que foi feita agora e

melhorou muito a região. Entretanto o lugar virou outro inferno, pois está novamente

em obra, uma vez que alguém de algum departamento da Prefeitura ficou discutindo

se a porta do BRT seria do lado esquerdo ou do direito. Decidiram que seria do lado
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direito e tiveram que modificar todo o trajeto, todo o investimento feito, e nós ficamos

assistindo a isso passivamente. Foram mais de R$150.000.000,00 jogados fora. Falta

dinheiro  para  tudo  porque  fazem  obras  sem  planejamento.  Todos  reclamam  do

departamento  nacional  da  incompetência  terrestre  –  DNIT.  Se  não  houver  uma

intervenção dura do governo federal no DNIT, tudo continuará um caos, e isso tem

sido causa do atraso de Minas Gerais. O DNIT tem segurado os investimentos de

Minas Gerais por incompetência dos seus gestores. Eles autorizaram uma obra aqui

em Betim que eu não sei  como a Prefeitura de Betim,  do PT, também autorizou.

Refiro-me à obra daquele “shopping” feito à beira da rodovia. Não tiveram a coragem

nem  de  afastar  um  pouco  para  haver  um  alargamento  da  rodovia,  o  que  já  é

necessário.  Para  fazer  o  alargamento  terão  que  desmanchar  o  “shopping”  e  a

rodoviária.  Nós  que viemos do Oeste de Minas vamos enfrentar  um inferno  para

chegar a Belo Horizonte. Quando chegarmos a Betim, onde está sendo construída a

rodoviária e o “shopping”, não vamos conseguir passar porque fizeram um “shopping”

em cima da rodovia. Incompetência. Essa falta de visão dos nossos homens públicos

é que precisa ser discutida. Como a Prefeitura de Betim e o DNIT autorizam uma obra

daquela? Daqui a um ano, quando for inaugurado, vamos ficar daqui reclamando.

Como o Gustavo disse, o trânsito engarrafou porque houve muito movimento no BH

Shopping; quero ver lá, que já está estrangulado. Hoje viajamos tranquilos pela BR-

262,  que  foi  duplicada  até  a  BR-381,  mas  quando  chegamos  a  Betim  não

conseguimos chegar a Belo Horizonte. Levamos de duas horas a duas horas e meia

para andar 70km, sendo que gastávamos 50 minutos. Ficamos reclamando, dizendo

que foi o Governador, que foi o Prefeito, mas está faltando um homem de visão, de

coragem  para  tomar  decisões  e  que  não coloque o  poder  econômico acima dos

interesses  futuros  da  cidade.  Estou  aqui  denunciando  essa  obra  autorizada  pela

Prefeitura de Betim e pelo DNIT. O DNIT é caso de polícia. A Polícia Federal devia

fechar  o  DNIT  para  as  coisas  funcionarem  melhor  em  Minas  Gerais.  DNIT  é  o

departamento  nacional  da  incompetência  terrestre.  O  DNIT  tem  trazido  grandes

prejuízos para Minas Gerais, e ficamos assistindo a isso passivamente porque é de

um partido político que nem faz parte do governo. Falei para o Michel Temer que eu

ficava assustado com o fato de o Ministério do Transporte não fazer parte do governo
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central.  Tomaram algumas providências  porque quem mandava lá  era  um partido

político, e faziam o que queriam. Tanto que a BR-262 foi feita pelo partido político, não

foi feita nem pelo governo nem pelo DNIT. Um partido político decidiu de um dia para

o outro e começou a obra. Até nós que brigávamos e lutávamos ficamos assustados

porque  não  sabíamos  que ela  seria  construída.  E,  pasmem os  senhores,  ela  foi

construída sem projeto executivo. Lembro-me quando mostraram o trevo. Falei que

aquilo não era um projeto, era um desenho. Não havia projeto. O projeto foi sendo

elaborado durante a execução da obra, que tem várias imperfeições de engenharia.

Ficamos tristes ao ver a falta de vontade. No serviço público não é só o dinheiro que

resolve o problema. O que resolve na coisa pública é a vontade de fazer. Quer fazer,

vamos fazer. Temos o exemplo do governo atual do Prof. Anastasia. O sonho dele era

construir a Cidade Administrativa. E construiu sem se preocupar com dinheiro. Caçou

um  jeito  de  arrumar  o  dinheiro  e  fez  porque  tinha  vontade  de  fazer.  É  isso  que

infelizmente está faltando na Prefeitura de Belo Horizonte, é a vontade de resolver a

questão da mobilidade sem fazer o que fizeram na Avenida Cristiano Machado: uma

obra  sem projeto,  desmanchada a  cada erro,  depois  a  BRT e  agora  está  sendo

discutido o metrô. E, se o metrô for passar ali, vai se perder tudo? Precisam discutir

bastante isso. Felizmente o metrô tem porta dos dois lados porque senão as portas

seriam um grande problema para que a Prefeitura pudesse tomar uma decisão.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente (Deputado João Leite)  -  A Presidência  registra,  com prazer,  a

presença, nas galerias, dos Vereadores José Maria e João, da Câmara Municipal de

Extrema.

Questões de Ordem

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Este é o momento de

fazermos  algumas  reflexões.  Ouvi  todos  os  colegas  e  nobres  Deputados  falarem

sobre Belo Horizonte, e ontem também estive encravado no trânsito. Demorei quase

2  horas  da  Avenida  Getúlio  Vargas  até  a  Assembleia.  É  preciso  rediscutir  o

planejamento urbano de Belo Horizonte. Temos o comprometimento de fazer isso. Na

semana passada, comemoramos o Dia Internacional do Trabalho – dia 1º de maio.

Nesse dia, li  alguns comentaristas e articulistas dizendo que o movimento sindical
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trocou um dia de luta por um dia de festas, com atrações artísticas e premiações. O

movimento sindical brasileiro é mais sábio que muita gente que está aí e que não tem

compromisso com ninguém nem com nada. Em Ipatinga, por exemplo, realizamos a

maior  festa  de  comemoração do dia  1º  de  maio,  com  aproximadamente  100  mil

trabalhadores  e  trabalhadoras.  Aproveitamos  a  oportunidade  para  ouvir  alguns

“shows”  e  fazer  algumas  premiações,  mas  também  fizemos  manifestações  pela

duplicação  da  BR-381,  pela  desindustrialização  no  Brasil  e  contra  as  ações  do

governo federal, que se exime de contribuir com a saúde caótica do País, jogando a

responsabilidade nas mãos de Prefeitos e Governadores. O governo federal recebe

70% do arrecadado pelo suor e sangue dos trabalhadores brasileiros, mas não quer

contribuir com a saúde dos nossos trabalhadores nos rincões do Estado de Minas e

de todo o Brasil. Quando o movimento sindical apela para essa nova metodologia de

convocar os trabalhadores para “shows” ou para outros eventos, é exatamente com o

objetivo  de  alertá-los  sobre  a  necessidade  da unidade para  a  luta  do  movimento

sindical.  Isso  nós  fizemos  e  estamos  fazendo.  Na  semana  passada,  nas  poucas

vezes em que houve acerto, foi empossado o novo Ministro do Trabalho, o neto do

Leonel  Brizola.  Esta  é  a  oportunidade de retomarmos,  no  Congresso Nacional,  a

agenda dos trabalhadores brasileiros, a discussão da jornada de 40 horas e a jornada

de 30 horas dos trabalhadores da saúde. É o momento de retomarmos a discussão

das Convenções nºs 151 e 158, que estabelecem que os trabalhadores não podem

ser demitidos arbitrariamente, como vem ocorrendo. Que tudo isso volte à agenda

dos trabalhadores brasileiros. É um momento muito importante para o PDT, que agora

tem um jovem de 33 anos como o mais jovem Ministro da República. Um jovem que

herdou  o  DNA  extraordinário  do  avô  e  que  com  certeza  estará  em  Brasília

defendendo os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Parece

que, pela primeira vez, a Presidenta acertou ao indicar um Ministro comprometido

com  as  raízes  do  trabalhismo  no  Brasil.  Com  certeza,  juntos  marcharemos  para

defender os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Por fim,

gostaria de chamar a atenção daqueles articulistas que criticam o movimento sindical.

Se existe alguém que tem uma reserva moral neste país são os trabalhadores que

fazem com que o  Brasil,  apesar  das deficiências,  da  falta  de  planejamento  e da
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ausência  de  programação  de  estudos  e  de  políticas  públicas  definidas,  continue

sempre firme e forte na vanguarda do desenvolvimento mundial. Apesar de tudo, são

eles que vêm sustentando o País com o seu suor e com o seu trabalho do dia a dia.

Quero agradecer aos trabalhadores brasileiros, principalmente aos mineiros,  e me

congratular com todas as centrais sindicais, porque, no dia 1º de maio, levamos para

as ruas do Brasil mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Fizemos a

festa com alegria, manifestando e repudiando a discriminação da classe trabalhadora,

que  é  muito  pouco  respeitada  pelo  Congresso  Nacional  e  pela  Presidenta  da

República, que até o presente momento não discutiu o fim do fator previdenciário e a

jornada de 40 horas. Estão tentando colocar essa discussão debaixo do tapete, em

detrimento da classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, nessa minha segunda participação hoje,

trago a notícia veiculada nos jornais intitulada “Prefeitos choram perdas”. Vejamos:

“Os Municípios mineiros vão deixar de arrecadar R$18.000.000,00 com a prorrogação

por três meses da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -,

anunciada em 27 de março pelo governo federal. A estimativa calculada pela ANM é

de que o impacto total dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e do

IPI nas cidades de Minas atingirá R$31.000.000,00 até junho”. Então, Sr. Presidente,

V. Exa. conhece a nossa história, pois tivemos oportunidade de dirigir o Município de

Campo  Belo  por  quatro  anos.  Participei  ativamente  da  Associação  Mineira  de

Municípios àquela época. Fui também Secretário da Associação dos Municípios do

Lago de Furnas;  presidi  o  Consórcio  de  Saúde da Associação dos Municípios  da

Microrregião do Alto do Rio Grande – Amalg - que comporta aproximadamente 15

Municípios; e fui também Presidente da Amalg, com sede na cidade de Lavras. Só

mesmo tendo passado pela experiência do Executivo para, no Legislativo, ter uma

opinião  bem-formada  e  bem-fundamentada.  Só  depois  de  ter  a  oportunidade  de

administrar uma cidade, de ouvir o clamor da população é que se sabe que o recurso

é limitado e que aqueles que detêm o poder de aumentá-lo na razão da necessidade

da população o fazem de forma contrária. Digo isso na razão da inversão, porque o

governo federal não tem demonstrado carinho e atenção com os Municípios; e são

todos os dias, a todos os momentos, em todas as ações. Perguntam-me: “Deputado,
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quais  são todas  as  ações?”  Os  Municípios  são obrigados  a  gastar  15% de suas

receitas com a saúde, o Estado, 12%, e a União, que deveria gastar 10%, diz que

não, que não gasta 10% com a população, que vai gastar da forma que achar melhor.

Enquanto isso, pessoas estão morrendo nos postos de saúde. Agora vem o governo

federal e concede a isenção do IPI, que vai atingir a arrecadação dos Municípios. V.

Exa.  ouviu  aqui,  Sr.  Presidente,  quantos  milhões  os  Municípios  vão  perder.  E  a

Presidente diz: “O problema não é meu, o problema é dos Prefeitos, o problema é da

população”. Creio que o governo se esquece de que os Municípios fazem parte do

Estado, e que o Estado faz parte da Federação. Não há como governar o Brasil sem

dar oportunidade aos Estados e Municípios de terem suas arrecadações melhoradas,

e nunca subtraídas. O sonho de ser Prefeito está, a cada dia, diminuindo, a cada dia

enterrado. Chegar à Prefeitura era o sonho de muitos daqueles que esperavam, com

a ação do poder, melhorar as condições de seu munícipes, melhorar a cidade, mas

hoje isso está se transformando em pesadelo. Chegar à Prefeitura com essa baixa

arrecadação e vendo ainda o governo fazer política com o dinheiro dos Municípios é

uma covardia. Quando o governo consegue a isenção do IPI, ele tem de preservar a

cota de transferência dos Municípios. Já retira dinheiro da saúde e agora retira do

FPM. O que será dos Municípios? Quando discursamos aqui, as pessoas dizem: “Eu

vi o Deputado Duarte Bechir falando na Assembleia, eu vi o Deputado Duarte Bechir

reclamando, mas o Prefeito daqui não é tão bom?”. Mas sem dinheiro não tem jeito

de ser bom; sem dinheiro não tem condições de fazer as coisas. Não estou aqui para

defender o Prefeito A ou B, mas sim para dizer que o governo federal tem de se

responsabilizar mais com os Municípios. Eu sou brasileiro.  Quem mora no Sul de

Minas é brasileiro, quem mora no Norte de Minas é mineiro e brasileiro, assim como

são brasileiros aqueles dos quais a Presidente cuida tão bem em outros Estados.

Minas Gerais foi o 18º Estado a receber recursos para a saúde, e não somos o 18º

em população. Minas Gerais foi o 21º Estado a receber casas do programa Minha

Casa Minha Vida, e não somos o 21º em população. Caro Presidente, quanto Minas

Gerais manda de recursos para o governo federal? Quanto o nosso Estado manda

para compor o caixa do governo federal? O retorno não está sendo o que Minas

Gerais merece. Talvez seja por isso que o pessoal da oposição diz que falamos em
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dívida e que queremos defender, mas isso não é verdade. Tudo está latente e na

cara.  A cada dia,  a Presidente  dá uma bola  fora  para  Minas  Gerais.  Na semana

passada,  o  povo  de  Uberaba  esperou  a  sua  visita.  Dizem  que  as  mulheres

compraram vestidos novos e foram todas bonitas para a feira de exposição do gado

zebu  e  que  os  trabalhadores  estavam  com  a  bandeira  do  Brasil  aguardando  a

chegada da Presidente. Os trabalhadores rurais foram ao aeroporto, levando a ela

carta de manifestação.  Toda a comunidade de Uberaba foi para lá,  e as pessoas

diziam: “Desta vez ela vem. Ela não veio no ano passado, mas ela não deixará de vir

a Minas Gerais por duas vezes”.  Todos foram esperar a Presidente,  mas ela não

chegou. E o pior é que não mandou o Vice-Presidente. Todos perguntaram: “Mas ela

não é mineira? Ela não gosta de Minas?”. Por isso a sua avaliação em Minas Gerais

foi 15% menor que nos outros Estados. E isso procede, já que ela não tem feito por

merecer. Agora os Municípios mineiros receberão R$18.000.000,00 a menos. Quando

procuram a Prefeitura para pedir  medicamento,  médico e dinheiro para operação,

para o hospital, para o calçamento e para a escola, não há. O Prefeito não tem nem

resposta nem recursos. Caro Presidente, Deputado João Leite, os discursos nesta

Casa têm de ser vigorosos e com responsabilidade. Jamais trago uma fala sem trazer

também  a  sua  razão  e  composição.  A fala  tem  de  ser  carregada  de  lealdade  e

cumplicidade com a verdade, que tem de ser preservada. Tudo o que apresentamos

aqui são sintomas da verdade. O pessoal diz que Minas deixou de ser produtiva. Se o

próprio  governo  federal  nos  tira  a  Fiat  e  a  melhoria  para  a  Petrobras,  está

contribuindo para que não arrecademos. Depois tem discurso para proferir. Pensam:

“Vamos atrapalhar para termos um discurso a fazer”. Isso não deve ser assim. Ser

mineiro é muito mais que somente torcer por Minas Gerais. Temos de agir pelo nosso

Estado. Não adianta mostrar a certidão de mineira e não fazer nada por Minas. Não

adianta dizer que nasceu em Minas Gerais e não trabalhar por este Estado. Pelo

amor de Deus, Presidente! Toma juízo e responsabilidade. Minas Gerais não pode

continuar desse jeito. Nesta semana, a senhora virá a Betim para inaugurar as casas

do  programa Minha Casa Minha Vida.  Fomos  o  21º  Estado  a  receber  as  casas.

Espero que a senhora traga a Minas Gerais uma resposta para as falhas, omissões e

esquecimentos. Espero isso de V. Exa., Presidente Dilma Rousseff.
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A  Deputada  Liza  Prado  -  Sr.  Presidente,  Deputado  João  Leite,  gostaria  de

manifestar, como bem disse o Deputado Duarte Bechir, as dificuldades enfrentadas

pelos Municípios. Ontem estive na abertura do 29º Congresso Mineiro de Municípios.

É impressionante como os Municípios estão à míngua. Sou defensora da Presidente

Dilma, como primeira mulher a presidir este país. Torço para que continue avançando

e espero que dê mais espaço para Minas Gerais, pois aqui é a sua terra. Tenho a

certeza de que o fará. Deputado Duarte Bechir, estamos aqui lutando para que os

Municípios  tenham  mais  recursos.  Ontem  conversei  com  alguns  Prefeitos.  É

impressionante como têm de ficar com o pires na mão, pois, na verdade, a Emenda

nº 29, sonho que tínhamos para termos mais recursos para a saúde, não aconteceu.

Portanto  a  Assembleia  Legislativa  lançou  essa  campanha  Assine  +  Saúde.

Percorremos todo o Estado de Minas Gerais para trazer mais recursos para a saúde,

a  fim  de  regulamentar  isso  e  fazer  com  que  o  governo  federal  ajude  os  seus

Municípios,  pois  pessoas  morrem  nas  filas  e  outras  não  conseguem  tratamento.

Ontem, na Comissão de Enfrentamento ao Crack, discutimos que,  desde o último

decreto, nenhuma instituição em Minas recebe recursos para fazer o atendimento aos

dependentes químicos. Aí, as famílias ficam à míngua. Agora, a droga também está

na zona rural. Pensávamos que o povo da roça não mexia com isso. Os Vereadores

João  e  José  Maria,  do  Município  de  Extrema,  que  se  encontram  presentes,  me

disseram  que  estão  tendo  problema com  as  drogas  na  zona  rural.  É  uma coisa

democrática, não só Extrema, mas os 853 Municípios do Estado, têm problema com o

“crack”. Sr. Presidente, ontem, na Comissão de Enfrentamento ao Crack, discutimos

também a falta de clínicas e a proposta do governo federal de transformar todos os

Caps em Caps-AD 24 horas.  Achamos muito interessante essa proposta,  porque,

hoje, se algum dependente químico ou mesmo algum portador de transtorno mental

surtarem em um final  de semana,  não há como socorrê-los.  Às vezes,  a pessoa

passa até o dia lá, mas os Caps-AD 3 não são como queríamos. Também discutimos

as dificuldades que a família  de um dependente  químico enfrenta.  Os Municípios

precisam  ter  mais  recursos,  precisam  credenciar  suas  instituições  e  ajudar  a

organizar a documentação delas. Deputado João Leite, há um vácuo no Município, no

Estado  e  no  governo  federal  em  relação  às  drogas,  porque,  na  verdade,  não
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cuidaram dos doentes. Hoje é um problema de saúde pública gravíssimo. Temos de

enfrentar o “crack”, as drogas e entender que a porta de entrada da droga é o álcool.

É um costume na nossa sociedade. É natural uma criança buscar cerveja para o pai,

para a mãe ou acompanhá-los ao bar.  Todos têm um comportamento socialmente

aceito. Todo o mundo diz o seguinte: “Bebo, mas socialmente”. Mas o álcool é a porta

de entrada da droga. Sr. Presidente, é preciso mais recurso, é preciso clínica para os

dependentes. O governo precisa capacitar as instituições terapêuticas, aquelas que

não têm caráter científico, não têm médico, não têm enfermeira. Fechar tudo não é a

saída.  Na verdade,  tem de haver  um local  para  medicamento.  A lei  exige  vários

procedimentos que são corretos.  Em Uberlândia,  por  exemplo,  uma instituição foi

fechada porque o dependente químico ficava dentro de um buraco e ainda apanhava

com porrete. Outras que não tinham a documentação necessária, foram fechadas, e

até morreu gente quando saiu da clínica. Como as instituições católicas, evangélicas

e espíritas ocuparam esse vácuo e essa omissão dos governos, foi a saída para o

povo. Mas, mesmo assim, muitos não conseguem as vagas sociais, não conseguem

fazer o tratamento, porque, às vezes, têm de comprar um enxoval caríssimo. É um

problema  de  saúde  pública.  A Presidenta  Dilma  já  apresentou  um  projeto,  e  há

recurso. Agora, é preciso que os Municípios se capacitem. É preciso que todos que

foram  credenciados  recebam  recursos  e  é  preciso  que  a  sociedade  participe  da

Comissão  Especial  de  Enfrentamento  ao  Crack,  da  qual  faço  parte.  Pedimos  à

população  que  nos  envie  sugestões,  porque  estamos  discutindo  o  tratamento,  a

prevenção  e  como  funcionam  os  consultórios  na  rua.  Hoje,  temos  verdadeiras

“cracolândias” em todo o Estado de Minas Gerais, pessoas que ficam como zumbis,

andando ali. Vereador João, não sei se em Extrema é assim, mas aqui temos isso

debaixo dos viadutos, e as pessoas ficam perambulando. Aí, a Polícia – logicamente,

não é toda a Polícia Militar - quer fazer, como foi feito em São Paulo, uma faxina

social e tirar o povo da “cracolândia”. Mas, na verdade, o que tinha por trás daquilo

era interesse financeiro,  era  valorizar  aquela  área,  tirar  os  dependentes  químicos

daquela região para que ela fosse valorizada. A especulação imobiliária é que manda.

Não  estavam  preocupados  com  as  pessoas,  estavam  preocupados  em  valorizar

aquela  área  e  fazer  uma  faxina  social.  Se  não  salvarmos  as  famílias,  não
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trabalharmos em escolas, a fim de que o Proerd seja ampliado ...  O Proerd é um

programa bacana.  Apresentei  um requerimento  para a realização de uma reunião

especial para comemorarmos os 14 anos do Proerd. O Cap. Papadiamantopoulos, da

Polícia Militar de Uberlândia, e outros policiais realizaram um trabalho de vanguarda

em nossa cidade. Fizeram cursos no exterior. Ajudei na implantação do Proerd em

Uberlândia, fazíamos palestras em escolas, trabalhávamos com as crianças. Hoje o

Proerd  está  bem  mais  amplo,  mas  necessita  de  recursos.  É  necessário  que

parabenizemos esse trabalho realizado pela Polícia Militar. Creio que o Proerd é o

maior programa de prevenção às drogas do Brasil, é um programa que deu certo.

Devemos parabenizar, honrar os que estão fazendo esse trabalho, mas é preciso que

colaboremos para cortar esse mal da nossa sociedade. Não é possível que crianças

de 8 e 9 anos estejam sendo utilizadas no tráfico de drogas. As famílias que têm um

dependente químico são perseguidas por traficantes, as portas de suas casas são

esmurradas, a fim de que arranjem dinheiro, senão aquele viciado será morto. As

famílias estão reféns da violência, que cresceu bastante por causa das drogas. Então,

no dia 25, a nossa Comissão estará em Uberlândia. No período da tarde vamos a

Uberaba.  Em  Uberlândia,  a  reunião  será  realizada  na  Câmara  Municipal.

Agradecemos  ao  Vereador  Vilmar  Resende  e  aos  demais  Vereadores,  que,

gentilmente,  nos  cederam  o  espaço  para  a  realização  da  audiência,  que  será

transmitida  ao  vivo.  Levem  sugestões.  Sugiro  que  as  comunidades  terapêuticas

formalizem suas necessidades.  É uma comissão da esperança.  Temos de discutir

permanentemente  esse  problema,  que  não  se  resolverá  do  dia  para  a  noite.  É

necessário que ajudemos os Municípios a se organizarem. Então, no dia 25, às 9

horas da manhã, na Câmara Municipal de Uberlândia, vamos discutir qual é a melhor

forma de tratamento. Vou conversar com o Prefeito Odelmo, para que tenhamos um

gabinete na rua. Estão faltando médicos em todos os lugares. Sei que o pessoal está

concordando com o meu pronunciamento, querem que eu prossiga, até porque falei

muito pouco, mas vou encerrar,  porque o meu amigo sindicalista vai fazer uso da

palavra. Convido todos a participar da audiência pública que será realizada no dia 25,

na Câmara Municipal de Uberlândia. Sr. Presidente, Deputado João Leite, gostaria de

fazer  mais  um  apelo.  Estamos  realizando  outra  campanha.  Além  da  nossa
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participação nas Comissões Especiais  de Enfrentamento  do  Crack e da Violência

contra  a  Mulher,  estamos  também  em  outra  frente.  A minha  cidade  tem Procon.

Estamos solicitando aos Prefeitos  que criem Procons em suas cidades.  Naqueles

Municípios  em que os Procons não estão funcionando corretamente,  os  Prefeitos

devem trabalhar para que funcionem adequadamente. Embora Minas Gerais tenha

853  Municípios,  somente  100  possuem  Procons.  Se  os  Prefeitos  não  tomarem

providências, o Ministério Público entrará com ações contra as Prefeituras. É direito

fundamental do consumidor contar com um Procon em sua cidade. Ninguém suporta

mais planos de saúde que não atendem à população, aparelhos eletrodomésticos que

não funcionam, sinais que caem. Ninguém merece isso. Em algumas cidades com

tecnologia  avançada,  as  pessoas  não  podem  sequer  falar  em  um  telefone,  são

porcarias  de  produtos,  mas  não  têm  sequer  um  órgão  para  fazer  reclamações.

Renovo o convite para participarem da audiência pública da Comissão Especial de

Enfrentamento  do  Crack,  que  será  realizada  no  dia  25,  às  9  horas,  na  Câmara

Municipal de Uberlândia. Espero a presença de hospitais, comunidades terapêuticas,

escolas, para que apresentem por escrito as suas propostas. Não basta reclamar.

Vamos realizar  uma grande marcha em Belo  Horizonte.  Sugerimos  que todos  os

Municípios  façam marchas  contra  as  drogas,  a  fim  de  mostrar  a  insatisfação  da

população mineira com o avanço das drogas. É possível vencer o “crack”. É possível,

com muito amor, dedicação, empenho, tratamento, prevenção e repressão ao tráfico

salvar vidas, ajudar as famílias. Espero todos nessa audiência que será realizada em

Uberlândia, no dia 25, às 9 horas, na Câmara Municipal. Obrigada.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, gostaria

de cumprimentá-lo, porque está exercendo, depois de um longo tempo, o papel de

Presidente.  É  um orgulho e uma alegria muito  grande vê-lo  coordenar  os  nossos

trabalhos. Cumprimento a Deputada Liza Prado, por ser uma Deputada guerreira e

grande companheira. Droga não é problema somente de quem está envolvido com

ela, mas um problema de toda a sociedade. É preciso sair do discurso e ir para a

prática. O Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga está fazendo isso. Nós reunimos

todos os segmentos sociais de Ipatinga, do Vale do Aço e com certeza estaremos

junto com a Comissão, levando nosso apoio,  porque é um enfrentamento, é uma
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guerra, que não podemos perder. É uma guerra da sociedade brasileira para evitar o

extermínio do futuro da sociedade, que é a juventude envolvida nesse processo por

falta do que fazer, por falta talvez de políticas públicas nacionais que permitam que o

desenvolvimento e o crescimento possam estar próximos das pessoas nas cidades

do interior.  Sr.  Presidente,  ontem, estive  na abertura do 29º  Congresso da AMM.

Atentamente, escutei o Presidente da Confederação Nacional dos Vereadores e fiquei

estarrecido diante do quadro por ele apresentado. Praticamente 80% das obras do

PAC  não  foram  concluídas.  Nenhum  dos  acordos  assinados  foi  cumprido  pela

Presidência da República. Ele mostrou isso com dados de tamanha grandeza, que

saímos dali praticamente indignados com tanta propaganda, com tanta mídia, e com

nada na prática. A saúde é um exemplo. Não há o investimento necessário no setor

por parte do governo federal não só pelo simples fato de não constar na Emenda nº

29  a  participação dele.  Os  Prefeitos  têm  que tirar  dinheiro  de  outras  áreas  para

substituir  a  ausência  do  governo  federal.  Isso  me deixou um  pouco  preocupado.

Cumprimento  a direção da Assembleia  pelo  movimento  que estamos  fazendo por

todos os Estados, a fim de tentar corrigir um erro que veio de cima. No Brasil, poucas

pessoas têm acesso a algumas coisas. Em vez de se trabalhar para que a maioria

das pessoas, a maioria, tenha acesso a algo extra, trabalha-se para tirar dos que já

têm. O colega Rogério foi dirigente sindical, quando havia os mediadores da Justiça

do  Trabalho.  Acabaram  com  a  figura  do  dirigente,  que  era  indicado  para  tentar

intermediar, mas não houve substituição. Acabaram, e o trabalhador ficou no prejuízo.

Estava dentro de um carro, indo para uma cidade do interior, e ouvi um comentarista

político de São Paulo sentir-se alegre e feliz porque a Câmara dos Deputados cortou

o 14º e o 15º salários dos Deputados. Ora, o Deputado tem um tempo passageiro.

Em vez de a sociedade lutar para que os trabalhadores possam todos receber o 14º e

o 15º salários, eles lhes tiram a perspectiva de melhorar a qualidade de vida. Hoje,

sou Deputado. Amanhã, serei um trabalhador lá fora. Que conquistas e benefícios

poderíamos ter? Não há nem condições de lutar  para que todos os trabalhadores

sejam inseridos no  processo de crescimento.  Muitas  vezes,  não sei  a  serviço  de

quem estão muitos dos profissionais da imprensa. A serviço de uma pequena minoria,

e não da maioria da população brasileira. Quando há avanços de qualquer segmento
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– Juizes, Promotores, Desembargadores -, que recebem o 14º e o 15º, que isso seja

louvado, mas que os trabalhadores em geral também tenham esses benefícios. Não

temos que brigar para empobrecer a sociedade. Temos que trabalhar, todo o tempo,

para  que  a  sociedade  cresça  e  avance  cada  dia  mais.  Infelizmente,  tenho  essa

decepção, pois alguns veículos de imprensa, alguns comentaristas maldosos estão a

serviço da minoria, a serviço da burguesia, em detrimento e prejuízo da maioria, que

é a classe trabalhadora, que só recebe 13º salário. Precisamos rever essa postura,

porque os trabalhadores, que são a reserva moral da sociedade, estão sendo usados.

Pega bem esse tipo de comentário, porque dizer que o Deputado Federal deixou de

receber o 14º e o 15º salários – são 513 parlamentares – fica parecendo uma vitória

da sociedade. Na verdade, é uma derrota dos trabalhadores, que deveriam receber o

14º  e  15º  salários,  reivindicação  que  faz  parte  de  nossa  permanente  luta.  Sr.

Presidente,  quero encerrar  e insistir,  como disse o nosso nobre colega Deputado

Antônio Júlio, referência neste Parlamento, que temos de sair do discurso e ir para a

prática. Muitas vezes, as coisas não são feitas. porque não querem fazê-las, não por

falta de dinheiro. Vemos a questão da BR-381. Há muito tempo fazem licitação para

projetos de trechos, mas, até agora, não há nada de concreto. Vem aí a Copa do

Mundo,  muito  importante  para  todos  os  brasileiros,  mas  o  dinheiro  poderia  ser

investido de melhor forma, a serviço da sociedade, principalmente para o Leste de

Minas. Este é um momento importante de, mais uma vez, cobrarmos da Presidente

que coloque a BR-381 na agenda principal do governo federal.  O Leste de Minas

sofre em detrimento do crescimento da região, que é rica, mas não tem como escoar

seus produtos. Há cerca de um ano e meio, quando a Presidente era Ministra da

Casa Civil, procurei-a para falar sobre a BR-381. Aliás, fomos impedidos de adentrar

o  gabinete  da  Ministra,  hoje  Presidente,  porque  estávamos  uniformizados  de

vermelho,  pelo fim das mortes naquela rodovia. Mas ela teve sensibilidade e nos

recebeu. Se não estivéssemos uniformizados pela causa, não iríamos falar com ela.

Ela teve de nos receber, e lhe apresentamos alternativas. A ferrovia está aí, ligando

Belo Horizonte ao Espírito Santo. A serviço de quem? De uma única companhia. O

transporte  de  passageiros  é  uma lástima.  Vagões  depõem  contra  o  ser  humano.

Disse: Ministra Dilma, por que vocês não intervêm na Vale, a serviço da população do
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Leste de Minas? Isso vai melhorar a qualidade do transporte de passageiros, tirando-

o da BR-381. Determinem que o transporte de cargas utilize a ferrovia, o que também

não foi feito; ao contrário, houve aumento do transporte de cargas na rodovia. Como

disse o  Deputado Antônio  Júlio,  falta  vontade política para resolver  a  questão do

Leste de Minas. Há grandes empresas na região: a Usiminas, a Cenibra, a Acesita, a

Cemig. Por que ela não chama essas empresas e resolve o problema da BR-381, a

“Rodovia da Morte”? Porque falta vontade política. Já apresentamos alternativas e

soluções. Se não forem boas, podem nos procurar, porque há homens e mulheres no

Leste de Minas com alternativas para acabar com as mortes na BR-381 e melhorar a

qualidade de vida na região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que o há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.060/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Antônio Júlio, que ainda dispõe de 17 minutos e 23 segundos para o seu

pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Presidente, Deputados, Deputadas, hoje

pela  manhã,  houve  vários  pronunciamentos,  principalmente  para  os  que

acompanham a TV Assembleia, já que o Plenário ficou um pouco vazio, em função de

vários eventos na Casa e fora também. Mas isso nos dá a oportunidade de falar um

pouco  para  os  que  nos  acompanham  neste  momento.  Apesar  do  endividamento

excessivo, o governo de Minas Gerais pede empréstimo, uma discussão que estamos

fazendo há mais tempo sobre a dívida do Estado. O governo federal cobra juros de

agiotagem excessiva dos Estados.  Vemos a discussão sobre Belo Horizonte. Não

estou fugindo da discussão,  pois  tudo o  que for  falado versará  sobre  recursos  e
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empréstimos. Acompanho as obras de Belo Horizonte com tristeza. Vi, e todos os que

estão  nos  escutando  também  viram  que  desmancharam  as  obras  da  Cristiano

Machado e da Antônio Carlos, com a desculpa do BRT. São obras que nem foram

inauguradas.  Passarelas  foram  desmanchadas,  passarelas  de  R$5.000.000,00,

R$6.000.000,00. Isso é falta de planejamento e de responsabilidade com o dinheiro

público.

Estão dizendo que o BRT será a solução. Antes, estavam discutindo o metrô e, de

uma hora para outra, resolveram fazer o BRT, desmanchando todas as obras feitas. O

povo vê isso calado e indignado. A TV Globo fez duas reportagens, mas não houve

repercussão, mostrando o desperdício do dinheiro público por falta de planejamento.

Peço que fique anotado, nos anais desta Casa, que haverá problemas sérios na BR-

381, em Betim, na confluência com a BR-262, indo para São Paulo. O DNIT autoriza

uma construção, à beira de uma rodovia,  que já está estrangulada.  Ninguém fala

nada. Onde está o Ministério Público, que fica tão preocupado com as coisas dos

pequenos Prefeitos? Está sendo feita ali uma obra irresponsável, que parece ter sido

autorizada pelo DNIT e que parece ter avançado a faixa de domínio do DNER. Estou

dizendo isso porque está em andamento essa obra fantástica, com mais de 300 lojas,

em cima de uma rodovia que já está estrangulada. Não há nem área de escape ali.

Você vem pela rodovia e entra no “shopping”, o que é mais grave. A Prefeitura de

Betim também está construindo a rodoviária à beira da rodovia.

O que vimos acontecer em Belo Horizonte ontem se deve à falta de uma visão

futurística.  Se  isso  for  feito,  o  que  pode  acontecer?  Será  que  não  há  cabeças

pensantes  nesses  órgãos  que  possam  fazer  essas  análises  simplórias,  que  não

dependem de engenheiros nem de muita tecnologia? Visão e responsabilidade pelas

coisas públicas é o que está faltando hoje em todos os níveis. Querem fazer obras

imediatistas, obras que dão retornos para as campanhas. Esquecem-se de que, num

futuro próximo - pensam que o futuro é de longo prazo, mas ele também é de curto

prazo  -  vamos  ter  dificuldades.  Quem  estiver  vindo  de  São  Paulo,  do  Triângulo

Mineiro e do Sul de Minas, daqui a um ano, vai fazer o maior sacrifício para chegar

aqui. Se vierem pelo anel, também vai haver um problema sério. Podem pegar por

Betim e fazer um contorno por fora, mas também vai ser terrível. Seria um problema
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fácil de ser resolvido se tivessem visão. Estão fazendo a alça e outro viaduto logo

depois do “shopping”, que já está também estrangulado. Este vai trazer um problema

sério para a população de Minas Gerais,  para a população que vem do Triângulo

Mineiro, do Sul de Minas e de São Paulo. Isso vai virar um tormento.

O DNIT, mais uma vez, finge que não está acontecendo nada, autoriza uma obra

daquele  tamanho,  sem  nenhum  planejamento.  Não  dá  para  homens  públicos

discutirem somente os governos da Dilma, do Anastasia e do Aécio. Acho que isso é

muito pouco. Temos de debater os pontos em que podemos atuar e que podemos

mudar. Quando se fala no metrô de Belo Horizonte, pergunto quando ele vai sair,

porque não há nem projeto para isso. A Prefeitura de Belo Horizonte está pensando

em lançar um edital para contratar um projeto para análise do solo no possível trajeto

do metrô. Isso demora quantos anos? A Dilma pode vir aqui e fazer o discurso de que

está liberando R$5.000.000,00. Pode liberar até R$500.000.000.000,00 para o metrô

de Belo Horizonte, mas não vai sair porque o problema passou a não ser dinheiro.

Não é mais dinheiro, é vontade de fazer. O Prefeito Lacerda não está preocupado

com  Belo  Horizonte,  está  preocupado  com  sua  reeleição,  com  a  eleição  do

Presidente da República.

Esqueceram-se de Belo Horizonte. Não haverá metrô em nossa cidade. Em todas

as  grandes  Capitais,  há  metrô  em funcionamento  ou  em  obras,  menos  em  Belo

Horizonte. E isso porque não há vontade política para fazer  metrô.  Parece que o

metrô dá voto. “Vamos fazer o metrô”. É como os políticos antigos. “Vamos asfaltar

essa estrada aqui. Vamos fazer isso aqui”. Nunca faziam, porque diziam que, quando

fizessem, não haveria mais o discurso. Diziam os políticos antigos que o povo não

vota na gratidão, que é a realização, que o povo vota na esperança. O político não

recebe voto pelo que fez. Aí, tem de renovar a esperança sempre para ganhar votos.

Mas chega o momento em que a esperança acaba.

Hoje  temos  conhecimento,  temos  informação.  Fazemos  nosso  discurso  e  nos

manifestamos quando o governo do Estado pede empréstimo, mas concordamos com

alguns empréstimos, apesar de Minas estar altamente endividada. O governo sabe

em que precisa investir. O dinheiro é escasso. O governo federal fica com boa parte

do recurso, mas, se não houver planejamento, não adianta fazer empréstimo. É como
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quando uma pessoa está quebrando. Ela começa a pegar dinheiro aqui para cobrir o

rombo ali, para acertar acolá. Passa um tiquinho, vende uma coisa para tentar cobrir.

Quando vê, o rombo já é muito grande, e as coisas estão inviabilizadas. É o que está

acontecendo com Minas Gerais.

Na  segunda-feira,  estaremos  no  Rio  Grande  do  Sul,  com  uma  comitiva  da

Assembleia, discutindo a questão das dívidas dos Estados. Acho que é um grande

momento,  mas  precisamos  de  gente  para  fazer  isso.  Não  adianta  Assembleia.  A

Assembleia faz o momento político, mas não temos lideranças para discutir em nível

nacional, no Congresso, no Senado. Não temos lideranças para falar sobre a dívida

de Minas, sobre a dívida dos Estados, para cobrar da Presidente Dilma, que está

brigando com os bancos, em uma demonstração de ousadia e até de muita coragem,

para diminuir os juros, discussão que nosso saudoso Vice-Presidente José Alencar

morreu sem presenciar,  porque o Presidente Lula  não quis.  José Alencar  sempre

falava  sobre  isso,  e  agora a Dilma está assumindo o papel  de rever  e discutir  a

questão dos juros no nosso país e também os juros hoje cobrados pelo Banco Central

dos Estados e Municípios.

Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  observo  a  discussão  sobre  a  BR-381.  Tive  a

oportunidade  de  participar  de  algumas  manifestações,  mas  é  só  politicagem.

Ninguém quer resolver nada, porque a BR-381 nem projeto tem. Ficaram discutindo

cinco propostas de projeto:  uma da Fiemg,  uma do governo do Estado,  outra da

iniciativa privada, outra do DNIT, mas não chegaram a nenhuma conclusão, porque

alguns interesses atingidos por esses projetos precisavam ser resolvidos. Como não

há possibilidade de resolver, preferem não fazer.

Deputado Luiz Carlos Miranda, V. Exa. é da região. Gosto muito de comentar sobre

algo que aconteceu recentemente em nossa região,  Pará de Minas, no Oeste do

Estado. Há mais de 10 ou 12 anos, a BR-262 também era considerada a rodovia da

morte.  De uma hora para  a outra,  a  obra  chegou lá.  Não houve nem discussão,

Deputado João Leite. Resolveram fazer e fizeram. Não foi nem o governo federal, foi

o PR, partido político que mandava no Ministério antes de explodir aquele problema

todo. Foi lá e fez a obra, sem planejamento, sem projeto executivo, mas fez.

Questionei. Tenho várias denúncias no Tribunal de Contas. Fiz denúncias na CGU,
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porque via que algumas intervenções realizadas não tinham projeto, Deputado Duarte

Bechir.  Com isso, foram feitos 31 aditivos  ao projeto,  além dos 25% previstos  na

contratação inicial da obra. Mas fizeram.Quando recebemos a notícia de que a obra

seria  iniciada,  nós  nos  assustamos,  e,  no  mesmo  dia,  havia  mais  de  mil

equipamentos  no  local,  começando  a  obra  em  três  trechos.  Três  consórcios

trabalharam em 100km. E o  que está sendo feito  da  BR-381 em direção a João

Monlevade, o que está sendo feito? É só conversa para boi dormir. O anel rodoviário

de Belo Horizonte é apenas bandeira política daqueles que militam na Capital. Onde

está o DNIT, que se encontra cheio de denúncias, que deixou de investir em Minas

Gerais, no ano passado, por incompetência técnica, mais de R$1.000.000.000,00 nas

nossas  rodovias? E ficamos  aqui  reclamando,  dizendo  que é  culpa  da  Dilma,  do

Aécio, é culpa não sei de quem... E as coisas não acontecem.

Tenho dito, às vezes com alegria, às vezes com um pouco de constrangimento, que

faltam políticos de coragem, políticos que tomam decisões e queiram fazer as coisas.

O  dinheiro,  no  serviço  público,  não  é  o  mais  importante.  O  mais  importante,  na

administração  pública,  é  a  vontade  de  fazer,  é  a  decisão  de  fazer.  Isso  porque

sabemos que sempre haverá dificuldade em se obter o dinheiro, mas, se há vontade

de fazer, você faz. Não fizeram, agora, a Cidade Administrativa, que eu questionei

muito  e  continuo  questionando? Eu  acho  que  foi  um  equívoco.  Mas  ela  está  lá,

pronta,  e não há mais que se questionar.  Não fizeram a Linha Verde? Uma obra

grande,  cara.  Quiseram  fazer  e  fizeram.  Não  analisaram  as  consequências  que

poderiam  advir  daquela  obra,  mas  fizeram-na.  E  temos  de  bater  palmas  para  a

vontade de fazer. Não fizeram essa porcaria do Independência? Ficou bonito, mas,

em termos de funcionalidade, não atende. Mas fizeram. Portanto, o que está faltando

na coisa pública  é  essa vontade de fazer.  Aqui,  em Minas,  estamos sendo muito

sacrificados.  Temos  um  Congresso  Nacional  onde  nossa  Bancada  Federal  não

discute os interesses de Minas Gerais, não tem coragem de enfrentar os problemas

do nosso Estado, não tem coragem de cobrar do governo federal porque, às vezes,

fazem parte da base de governo. E isso tem de ser feito, a base de governo tem de

mostrar as dificuldades do Estado.

E Minas ainda tem um problema, Deputado João Leite, muito sério. Puseram lá o
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Fernando Pimentel como sendo o Ministro representante de Minas Gerais. Tivemos,

no governo Lula, seis Ministros, e hoje temos apenas um, que não fala de Minas

Gerais. Parece que ele não quer trazer grandes obras para Minas, e talvez esteja

preocupado  com  o  seu  projeto  pessoal  para  Governador  de  Minas.  Está  errado.

Primeiro, executam-se as coisas, depois, cuidaremos do projeto político. Por que o

projeto  político  tem  de  estar  acima  de  todos  os  investimentos  e  de  todas  as

dificuldades do povo? Ontem, Belo Horizonte paralisou, e ninguém sabe o porquê.

Vemos, nas estradas, a queda de uma moto. E demoram três, quatro horas para

retirá-la do local. E não é só questão de Prefeitura e de Estado. É questão do Corpo

de Bombeiros, da Polícia Rodoviária,  que não se preocupa em dar uma resposta

imediata aos problemas que vivenciamos.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Muito obrigado pelo aparte. Quando

você se manifesta, constatamos sua sabedoria e a inteligência de um homem público

preocupado com o futuro do Estado e com a coisa pública. Tenho orgulho de ser seu

parceiro  nesta  Casa.  Concordo  com  sua  fala  sobre  a  falta  de  vontade  política.

Agradeço-lhe por estar fazendo coro conosco na questão da BR-381.

Precisamos  de  mais  homens  públicos  da  sua  galhardia,  do  seu  potencial  para

levantar  a  voz,  levando-a  até  o  Congresso  Nacional.  Há  30  anos  pertenço  ao

movimento sindical, muitas reuniões aconteceram nos gabinetes das empresas, com

o governo. Mas, quando vão para fora, essas coisas não são cumpridas. Quem está

pagando essa terrível  dívida pública é a população pobre de Minas e dos  outros

Estados. Além do trabalho extraordinário que vem sendo feito pela Comissão desta

Casa, é preciso ouvir a voz das ruas. É preciso uma mobilização em Brasília de todo

homem e mulher, do trabalhador e da trabalhadora brasileira,  para fazer que seja

revista essa questão do pagamento da dívida. Não quero mais ser tão radical como

era no passado. Essa dívida já foi paga, o que tinha de acontecer era o calote. Mas,

quando se fala em calote, as pessoas se assustam. Já pagamos cinco ou seis vezes

o valor da dívida, e ela continua em três vezes o seu valor. Essa renegociação é coisa

de compadre e comadre. É preciso interromper de forma muito firme, com o apoio da

população mineira e dos outros Estados, essa exploração do banqueiro brasileiro,

que é o governo federal.
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Parabéns, Deputado Antônio Júlio,  pela exposição,  pelo seu brilhantismo e pela

preocupação com ações públicas do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Por isso, o

senhor  é esse Deputado por  quem todos temos um carinho muito especial  e  um

respeito muito grande.  Esperamos que continue conosco nessa batalha, para que

possamos  sair  do  discurso,  esquecer  o  dinheiro,  partir  para  a  vontade política  e

duplicar a BR-381.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Luiz, pela homenagem que V. Exa.

me presta. Só para encerrar, Sr. Presidente, estamos aqui discutindo uma autorização

de  empréstimo  para  o  governo  estadual.  Não  vejo  dificuldade,  porque  estamos

discutindo a dívida de Minas e fazendo mais dívida. O governo “vendeu” o déficit

zero,  não  havia  dívida,  era  tudo  local,  tudo  beleza,  mas  estão  pedindo  dinheiro

emprestado para fazer algumas ações. Concordo, o governo é que sabe onde o calo

está doendo e tem de resolver.  Mas ficamos meio constrangidos,  de certa forma:

como vocês estão discutindo dívida e autorizando empréstimo? Se fizerem muitos

questionamentos, ficaremos meio sem reação neste momento.

Obrigado, Deputado João Leite, pela oportunidade e por poder expressar que coisa

pública não se resolve só com dinheiro. Hoje está faltando algo aos homens públicos.

Minas já tem essa característica de trabalhar em silêncio. É uma característica do

mineiro ser acomodado, gostar de ajeitar as coisas. Mas, enquanto estamos nessa,

os outros Estados estão comendo a gente com o pé.

Então, dinheiro é importante. Mas o que falta hoje nos homens públicos de Minas

Gerais é vontade de fazer. Esse é o grande discurso que precisamos empreender.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado João Leite, que preside esta reunião na

manhã de hoje, Deputados presentes, companheiros da imprensa, povo mineiro que

nos  assiste  pela  TV Assembleia,  solicitei  a  discussão do Projeto  nº  214/2012,  do

Governador do Estado, que pede para contrair crédito junto ao BNDES. Esse projeto

é seguido de dois outros projetos na mesma linha de pedido de empréstimo e de

crédito.  Solicitei  a  discussão primeiramente pela importância do tema e,  segundo,

para  comunicar  aos  Deputados  e  à  população  de  Minas  que,  nós,  do  PT,  e  o

Deputado Sávio Souza Cruz, que terá oportunidade de falar como Líder do PMDB,
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estamos,  como  Oposição,  obstruindo  os  trabalhos  na  Assembleia  Legislativa.  E

fazemos isso com o objetivo muito claro de denunciar e buscar que seja revogado o

termo de ajustamento de gestão – TAG -, assinado entre o Tribunal de Contas e o

governo do Estado, que destina menos recursos para à educação e à saúde neste

ano e no próximo. Eles só serão regularizados constitucionalmente em 2014 caso

haja recurso do governo do Estado. Se não houver recurso, haverá a possibilidade

de, nesse termo sinistro e esquisito, assinado entre o Tribunal de Contas e o governo

do Estado, por mais um ano, não se cumprir a Constituição. E o Tribunal de Contas

assinou um termo de ajustamento que permite o governo não cumprir a Constituição.

Então, até o final do governo Anastasia, poderemos completar o ciclo do PSDB de

não  cumprimento  dos  preceitos  constitucionais  da  educação  e  da  saúde,

respectivamente de 25% e de 12%.

Sr.  Presidente, a nossa obstrução tem o sentido claro de denunciar.  Ao mesmo

tempo, já que o governo quer empréstimo e mais empréstimo, queremos a revogação

desse  termo  de  ajustamento,  o  que  significaria  aplicar,  já  neste  ano,  o  mínimo

constitucional na saúde e na educação. Por que levantamos essa questão com tanta

veemência? Vejam bem, senhores Deputados, o governo coloca na pauta, na ordem

do dia, três pedidos de empréstimo que vão contabilizar R$3.160.000.000,00, quase

todos com o BNDES. Quase R$2.500.000.000,00 são referentes a empréstimo com o

BNDES. O governo do Estado tem feito uma imensa propaganda tentando justificar

uma incompetência administrativa do chamado déficit zero e choque de gestão. Essa

incompetência tenta se justificar a partir de uma dívida contraída e que o governo não

teria recursos para Minas Gerais avançar, embora a propaganda seja “Minas Avança”.

O próprio governo reconhece que não consegue avançar em Minas e procura jogar a

culpa numa dívida feita por governos anteriores e renegociada na época em que o

Deputado Federal Eduardo Azeredo governava Minas Gerais. Por incrível que pareça,

a justificativa é que, naquela época, teria sido um bom acordo, mas que hoje é um

mau acordo, portanto não haveria condições de se fazer o pagamento da dívida nos

juros propostos, embora tenham limite na receita de 13%, sem alteração. Eu já disse

que isso é uma mera desculpa do governo. É uma incompetência gerencial e política.

A partir do déficit zero e do choque de gestão, durante oito anos do governo Aécio e
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quase  dois  anos  do  governo Anastasia,  agora  confessam  a  Minas  Gerais  que a

incompetência do déficit zero ou do choque de gestão ou a mentira do déficit zero e

do choque de gestão, que foi o arrocho no serviço público, não permitira que Minas

Gerais se desenvolvesse. Portanto o governo quebrou Minas Gerais. O Estado está

quebrado, e o governo diz que não tem condições de pagar os juros da dívida. A

Presidente Dilma até acenou para que, ao invés de se pagar pelo IGP-DI, se pague

pela taxa Selic.  Queria fazer  um parêntese dizendo que,  à época, tanto o PMDB

quanto o PT votaram contra - o Deputado Antônio Júlio era Deputado à época – esse

acordo  de  dívida  feito  entre  Azeredo,  Fernando  Henrique  Cardoso  e  o  Fundo

Monetário Internacional, o famigerado FMI, que estava por trás desse acordo. Foi a

época do neoliberalismo, em que os tucanos diziam que o importante era privatizar,

pegar dinheiro emprestado e pagar juros para o FMI. Depois que o Presidente Lula

assumiu,  ficamos  livres  do  FMI  e  desse  endividamento  maluco  feito

internacionalmente. Aqui em Minas isso continuou. Foi feito esse acordo entre o FMI,

Fernando Henrique Cardoso e Azeredo, ou seja, tudo entre os tucanos. Agora, como

o Estado está quebrado – por opções equivocadas do déficit zero e do choque de

gestão -, o governo quer dar uma desculpa de que não governa Minas por causa de

dívidas feitas no passado, blá-blá-blá. E vão com esse blá-blá-blá afora.

A pergunta que faço, Deputado Antônio Júlio, é a seguinte: se o governo reclama

que não tem recursos para pagar a dívida com o governo federal, por que pede ao

governo federal, colocando isso na pauta da Assembleia, mais R$3.200.000.000,00

para  serem  aprovados  agora,  em três  projetos  de  lei?  E R$2.500.000.000,00  do

BNDES, ou seja, vai pedir ao governo federal empréstimo. Isso tem lógica? Como

podemos aprovar um empréstimo que o governo do Estado pede ao governo federal,

se ele próprio está dizendo que não tem condições de pagar a dívida que já existe?

Ele próprio está reconhecendo que o Estado está quebrado. O próprio governo de

Minas faz um termo de ajustamento de gestão para burlar as Constituições Federal e

Estadual  e aplicar menos recursos na educação e na saúde.  Só para terem uma

ideia, povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia, o tal termo de ajustamento

de gestão, se for aplicado ainda neste ano, dará um prejuízo à educação e à saúde

públicas  em torno  de R$1.500.000.000,00.  Esse é  o  valor  que  vai  deixar  de  ser
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investido na educação e na saúde de Minas com o tal de termo de ajustamento de

gestão.  O  governo  deixará  de  colocar  R$1.500.000.000,00,  que  é  o  limite

constitucional,  na  educação e  na  saúde.  E  ainda  quer  pegar  do  governo  federal

R$3.000.000.000,00 para pagar juros depois. Sabem quando vai começar a pagar os

juros? No próximo governo. O empréstimo tem a carência exata do período em que

Anastasia está governando com o PSDB. Ou seja, só iniciarão o pagamento desses

juros depois.  E  ainda não colocarão o dinheiro  constitucionalmente obrigatório  na

educação e  na  saúde.  Só neste  ano serão R$1.500.000.000,00.  Juntando-se aos

R$15.000.000.000,00 que se devem do passado à educação e à saúde, teremos, ao

final dos governos Anastasia e Aécio Neves, sem levar em consideração o processo

inflacionário, R$16.500.000.000,00 que não foram investidos na educação e na saúde

públicas. Esse é o déficit  do governo tucano com a educação e com a saúde.  E

querem agora dinheiro emprestado. Mas o problema de Minas não é a dívida? Eles

não querem deixar de pagar os juros da dívida? Não estão fazendo propaganda com

o dinheiro da Assembleia Legislativa dizendo que o problema de Minas é a dívida?

Para  que  querem  mais  dívida  se  não  estão  conseguindo  pagar  essa,  se  não

conseguem investir na educação e na saúde? Vão jogar isso onde? Isso também não

está claro no projeto.

Para pedir dinheiro emprestado para objetivos eleitoreiros, pode. Queria saber se

esse investimento vai permitir que se melhorem as condições de educação, saúde e

segurança no Estado de Minas Gerais,  que estão precárias.  Apenas para citar,  a

educação, como já vimos dizendo. E o empréstimo não vai abarcar os problemas

educacionais.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz costuma dizer  que  para  educação,

saúde  e  segurança,  em  vez  de  recursos,  empréstimos  e  dinheiro,  é  choque  de

gestão.  Para  esses,  corta,  é  choque de gestão,  são salas  multisseriadas,  projeto

magistério com fome. O povo de Minas conhece o magistério com fome, aquele em

que a professora e o professor não podem se alimentar com a merenda escolar do

aluno  porque  tem  que  economizar.  O  magistério  com  fome  é  uma  novidade  do

governo do Estado, e só existe em Minas. Magistério com fome. Fiquei preocupado

de eles exportarem isso para outros Estados. Pelo amor de Deus: magistério com

fome é só em Minas Gerais. Estive numa reunião de Deputados Estaduais do PT, em
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oposição aos governos tucanos, e ficou provado que os nossos tucanos são piores

que os outros, porque nenhum Estado tem o magistério com fome, somente Minas

Gerais tem esse magistério com fome. Todos estranharam, então expliquei como era

o programa. Eles perguntaram: “A professora não pode se alimentar?”. Eu respondi

que não, e que dizem que a culpa é da Dilma. Eles disseram: “No meu Estado, as

professoras se alimentam, e a Dilma não foi lá falar nada disso”. Eu respondi que, em

Minas, é o magistério com fome, as professoras não podem comer a merenda dos

alunos na escola. Imaginem! Isso só acontece em Minas Gerais, é uma perseguição

às professoras. Corta! É choque de gestão.

Agora trouxeram novamente as salas multisseriadas, um absurdo. Os alunos ficam

misturados. Aqueles que estão aprendendo a ler ficam com outros que estão na 8ª

série. O Deputado Sávio Souza Cruz estava explicando como a professora dá aula, e

fiquei imaginando. A professora vai ensinar os alunos de 1ª à 4ª série: “Meus queridos

alunos de 1ª à 4ª série, que estão do lado esquerdo: ca, co, se, si, da, de, di, do, du.

Aprenderam direitinho? Façam o dever de casa. Agora, vocês do lado direito, da 8ª

série, que vão aprender trigonometria: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos

quadrados dos catetos”. Aí os alunos da esquerda perguntam: “Catetos, professora?”.

Ela responde: “Não, os catetos são somente para a turma grande, nada de cateto

aqui”. Eles perguntam: “Como é que escreve cateto?”. A professora responde: “ca, co,

ce, si, tá, te ti, to, tu”. E os outros alunos perguntam: “Professora, e os quadrados e os

catetos?”. E por aí vai, é uma “mistureba” de trigonometria com o aprendizado do

aluno que ainda não sabe ler.  E assim vai.  São as salas multisseriadas a grande

invenção tucana para  a educação em Minas Gerais.  E as  professoras vêm bater

prato, junto com o magistério com fome.

Esses são os dados que levaram os Deputados Estaduais  a sucumbir  à minha

provocação  e  dizer:  “Realmente  os  tucanos  mineiros  são  piores  que  os  tucanos

nacionais”.  Nem  o  Alckmin  e  o  Serra  conseguiram,  em  São  Paulo,  inventar  o

magistério com fome e retornar com as salas multisseriadas. Isso só existe em Minas

Gerais. Mas é o choque de gestão, é o corte. Na sala multisseriada e no magistério

com fome, tem que cortar.

Sou a favor de aumentar o recurso federal da saúde para 10%. Há uma campanha
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nacional e sou a favor disso. Mas isso não justifica fazer um TAG em Minas Gerais,

no qual deixamos de aplicar os recursos constitucionais da saúde da Emenda nº 29.

O problema de querer mais recursos federais não retira do Estado a sua obrigação de

aplicar o mínimo constitucional. Ora, os Municípios também ficariam desobrigados de

aplicar o mínimo constitucional? Anularemos conquistas importantes da educação e

da saúde em Minas Gerais? É uma Constituição à parte? Os mínimos constitucionais

não valem para Minas Gerais? A desculpa para tudo isso é a Dilma. Fico bobo de

ouvir a base de governo do Anastasia, que, aliás, é mais Aécio que Anastasia. Dizem

que foi publicado no jornal, não sei se é verdade, um diálogo entre o Governador

Anastasia  e  o  Senador  Aécio  Neves.  Não  sei  se  os  Deputados  viram  isso  na

imprensa.  No  diálogo,  o  Senador  Aécio  Neves  reclamou  com  o  Anastasia  que  o

Estado estava parado, como realmente está, não tem dinheiro para tocar obra, não

tem dinheiro para a saúde nem para a educação. Então o Prof. Anastasia foi ríspido e

respondeu  ao  Senador:  “Mas  o  senhor  deixou  o  Estado  quebrado”.  O  próprio

Governador Anastasia não pode dizer isso, porque o planejamento é fazer com que o

Aécio seja candidato em 2014. O governo de Minas não governa, é um comitê do

Aécio. Tudo tem que ser pensado em termos do comitê do Aécio Neves, e não do

governo de Minas.

Quero encaminhar a votação contrária a esse projeto de pedido de empréstimo.

Não  vejo  justificativa  em  aprovarmos  mais  empréstimos  para  um  governo  que

reclama que o seu grande problema é o pagamento de juros de dívida. Se esse é o

seu  grande  problema,  como  o  governo  diz  que  é,  por  que  quer  pegar  mais

empréstimos?  Não  é  assim  que  se  governa,  não  se  pode  governar  pegando

empréstimos e pagando juros, pegando empréstimos e pagando juros. Isso era o que

o Brasil fazia na época do FMI. Quando o Lula assumiu, o Brasil tinha uma dívida

externa imensa. Vocês se lembram disso? O grande problema era a dívida externa. O

governo Fernando Henrique vendia as empresas estatais para pagar juros de dívidas,

fazia mais  dívidas no FMI,  que mandava fazer  determinadas coisas.  Era mais  ou

menos como a crise atual da Europa.

Quando o Presidente Lula assumiu, mudamos a lógica da política econômica: em

vez de ficar pagando juros ao FMI, o Brasil resolveu o problema da dívida externa;
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parou de obedecer ao comando do FMI; passou a ter um projeto de desenvolvimento

econômico, com divisão de renda; deu renda aos pobres para comprarem alimentos;

construiu casas populares; instituiu o Bolsa Família,  o  Pronaf,  enfim, desenvolveu

projetos  que  permitiram  que  a  massa  mais  pobre  tivesse  recursos  para  fazer  a

economia girar.  Com a economia girando, nas palavras do ex-Presidente Lula,  os

pobres tiraram o Brasil da crise, e o País pôde ter seu desenvolvimento econômico.

Hoje, ele tem índices de desemprego de fazer inveja a qualquer país europeu ou aos

Estados  Unidos  da  América.  Os  índices  de  desemprego  são  baixíssimos,  como

nunca, fruto do desenvolvimento econômico do País, quando abandonou a política do

FMI e a política de endividamento e de pagamento de juros.

Agora, aqui em Minas, o governo não planeja um desenvolvimento econômico real.

Minas Gerais vive de mentiras, de propagandas enganosas. O Estado viveu oito anos

falando  do  choque  de  gestão  e  do  déficit  zero.  O  déficit  zero,  entretanto,  foi

desmascarado, e o próprio governo, Deputado Antônio Júlio, teve de reconhecer que

ele  não  existe.  Agora,  está  reclamando  da  dívida,  que  é  enorme,  impagável.

Desmanchou-se aquele castelo de areia e mostrou-se que Minas está quebrada. Já

sabíamos disso: Minas está quebrada, e aquilo era um castelo de areia. Quanto ao

choque de gestão, diz o Karl Marx que tudo que é sólido se desmancha no ar, e isso

é verdade. O choque de gestão, que parecia tão sólido, desmanchou-se no ar, pois

era uma mentira. Ele, na verdade, consistia em um arrocho no serviço público. As

professoras,  os  professores,  os  servidores  da  saúde  e  os  da  segurança  pública

desmancharam o choque de gestão.  A educação fez uma greve de 112 dias, e a

Polícia Civil, uma de 70 dias, desmanchando o choque de gestão e mostrando que os

recursos não existem, que não existe delegado de polícia nas cidades, que não há

gasolina para mover os carros da Emater, que existe um magistério com fome e salas

multisseriadas. A imagem do choque de gestão diluiu-se no ar. Tudo o que é sólido se

desmancha no ar. É verdade: desmanchou-se no ar o choque de gestão que nem

sólido era, já era pueril.

Ele acabou, e agora o governo precisa de uma nova bandeira. E qual é ela? A

bandeira do governo passou a ser a dívida: ”não podemos governar porque temos

dívida com a União que inviabiliza o Estado”. Essa é a atual bandeira do governo.
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Qual a solução do governo para isso? Fazer mais dívida. Se o problema é a dívida,

vamos  fazer  mais  dívida.  Alguém  consegue  entender  essa  política?  Faz-se  mais

dívida para fazer propagandas e depois alega-se que está mais endividado; xinga-se

o governo e faz mais outra dívida. Xingam a Dilma e pegam o dinheiro. Se fosse a

Dilma, diria: chega, não é possível, vocês têm que resolver o problema em Minas;

parem de reivindicar tudo do governo federal.  Não podem pagar os professores e

alegam que a culpa é da Dilma; não podem investir na saúde e alegam que a culpa é

da Dilma; não podem resolver o problema das estradas e do trânsito e alegam que a

culpa é da Dilma; tudo é problema do governo federal. Para que existe o governo do

Estado? Para dizer que não consegue governar. Vemos hoje que o governo de Minas

só serve para dizer que não consegue governar.  Isso funciona em três meses de

governo. São os famosos 100 dias. O Prefeito ou o Governador entra e tem 100 dias

para  apresentar  um balanço  simbólico.  No balanço dos  100 dias  o  Prefeito  ou  o

Governador  vai  dizer  que em 100 dias  encontrou  a  situação do Município  ou  do

Estado precária, com a dívida tal, que tomou tais e tais proposições acerca disso,

renegociou, pediu emprestado, fez isso, aquilo, procurou arrumar a casa e agora tem

mais um planejamento para seguir com o Estado. Depois de seis meses, aos 180

dias, faz outro balanço e vai arrumando as soluções. Terminado o primeiro mandato,

se for reeleito, já estará com a casa arrumada e vai fazer ainda mais. Esse é o ideal

de um bom governo.

O que vemos em Minas Gerais depois de oito anos do governo Aécio/Anastasia,

agora governo Anastasia, é voltar a discutir como se o governo estivesse se iniciando

agora. Ele diz que não consegue governar porque Minas está quebrada, que os juros

da  dívida  são  muito  altos,  que  Minas  está  parada  e  precisa  de  mais  dinheiro

emprestado.  Vão à  Presidenta  Dilma,  a quem estão  culpando porque existe  uma

dívida que foram eles que renegociaram na época do Azeredo com o FHC e o Fundo

Monetário Internacional, e dizem: “Não conseguimos pagar isso, mas queremos mais

dinheiro  emprestado”.  São  mais  R$3.160.000.000,00  para  os  programas  que  o

governo não consegue tocar em Minas. Pedem mais empréstimo e continuam com as

propagandas dizendo que não conseguem pagar à Presidenta Dilma e que ela é a

culpada da dívida. Como podemos votar favoravelmente a isso? A Presidenta Dilma
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provavelmente não está sabendo que a única coisa que o governo de Minas faz hoje

em dia é reclamar do governo dela em vez de planejar. É engraçado que os outros

Estados não reclamam.

O Nordeste fez um plano de desenvolvimento. Todos os governadores do Nordeste

estão de parabéns, não apenas os do PT. O Nordeste está crescendo. Consegue

recursos, se desenvolve, está parecendo a China. O Nordeste se desenvolveu de tal

maneira que os índices sociais, os problemas que existiam, os índices de mortalidade

infantil  diminuíram muito.  Outro  dia  fiquei  satisfeito  ao  ler  que o  Nordeste  estava

resolvendo esses problemas.

Minas estagnou. O Presidente da República é o mesmo, era o Lula e agora a Dilma.

Se o Nordeste e outros  Estados se desenvolveram dessa maneira,  porque Minas

Gerais estagnou, se tem condições, como o segundo Estado, de fazer um plano de

desenvolvimento? Não fez. Minas vive da exportação do minério. O PIB de Minas

depende do minério. Se o preço estiver bom, o PIB cresce, se não estiver, o PIB

decai.  Por  causa  da  crise  internacional,  Minas  cresceu  menos  que  o  Brasil.  O

Deputado Sávio Souza Cruz mostra sempre os dados da Fundação João Pinheiro

que demonstram que Minas cresceu menos que o Brasil no governo Aécio e agora

cresce  menos  ainda  por  causa  do  plano  de  exportação  do  minério.  O  preço  do

minério está em queda por causa da China, que já não está com um crescimento tão

grande como antes. O preço do minério tem diminuído para o Japão e para a China, e

isso  faz  cair  o  PIB  de  Minas.  Minas  vive  apenas  disso,  não  há  um  projeto  de

desenvolvimento.  É  possível  ter  um projeto  diferenciado de desenvolvimento para

Minas? É claro que é. Outros Estados têm. Minas poderia fazer um planejamento

agrícola extraordinário, mas não temos um planejamento para a agricultura familiar. O

governo federal alimenta os pequenos produtores com o Pronaf. Minas recebe mais

ou  menos  R$1.200.000.000,00  do  BNDES  para  a  pequena  produção,  para  a

agricultura familiar. É uma quantidade bastante satisfatória. Temos mais recursos para

outros  programas,  como  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimento,  o  Programa  de

Crédito Fundiário e outros. O governo do Estado poderia fazer um planejamento de

desenvolvimento da agricultura familiar e trazer mais recursos para esses setores, o

que  alimentaria  ainda  mais  a  nossa  agricultura  familiar,  promovendo  um
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desenvolvimento especial para os pequenos Municípios.

Um planejamento simples de ser feito, mas que está paralisado com a crise do Iter

e  da  Secretaria  de  Regulação Fundiária,  que piorou  ainda mais  a  situação.  Eles

falaram  que  só  criticamos,  mas  eu  já  dei  uma  sugestão.  A  Secretaria  de

Reordenamento Agrário, embora sob a direção do Secretário, do Deputado Wander

Borges, a quem apreciamos muito, deveria ser transformada numa Secretaria que

cuidasse das questões da agricultura familiar. Eles poderiam levar para lá a Emater e

dar prioridade à agricultura familiar em Minas. Dessa forma haveria uma Secretaria

para tratar dos pequenos produtores.  Existem muitos recursos do governo federal

para isso. Nesse caso, ainda poderia ser mais bem planejado o problema da seca.

Aliás, o Deputado Paulo Guedes hoje deu grandes ideias ao governo. Assim como

existe  o  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  também  haveria,  em  Minas,  a

Secretaria de Desenvolvimento Agrário para o pequeno produtor e para o agricultor

familiar.  Só  assim  haveria  um  planejamento  do  desenvolvimento  para  a  área  da

agricultura familiar e não apenas para o latifúndio. Aliás, o latifúndio também não tem

planejamento.  Ele  vive  por  si  próprio.  Se  dependesse  do  governo,  também  não

haveria um planejamento real. Mas, com certeza, quem mais precisa de planejamento

é a parte dos pequenos agricultores. Essa é uma ideia.

Sobre  o  desenvolvimento  industrial,  estão  reclamando  a  desindustrialização  de

Minas. Fizeram até um seminário para culpar a Dilma. A Dilma agora é a culpada da

desindustrialização de Minas. O governo do Estado não planeja a industrialização do

Estado? O governo do Estado existe para quê? O modelo federativo é exatamente

para que o Estado também tenha o seu planejamento de desenvolvimento. Esse é o

papel fundamental do governo do Estado, que fica esperando que a Dilma faça um

planejamento de industrialização do Estado e ainda reclama quando Pernambuco e a

Bahia assim o fazem. Quando os Estados do Nordeste passam na frente, o governo

de Minas reclama que as coisas estão indo para o Nordeste, mas elas vão para o

Nordeste justamente porque aqui não existe planejamento. Assim, Minas Gerais fica

limitada ao minério. Minas é dependente do minério.

Existe  mais  um  ponto  sobre  esse  projeto  de  lei  que  gostaria  de  ressaltar.  A

solicitação do prazo de três anos de carência vai remeter o início do pagamento dos
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juros  dessa  dívida  para  o  próximo  governo.  Novamente,  o  Estado  está  se

endividando, um Estado que já se considera endividado o suficiente para não ter

condição de pagar, segundo disse o próprio governo. Aliás, o governo alega que seu

maior problema são os juros da dívida, embora eles representem apenas 13% da

receita. Uma mera desculpa. Agora os 13% da dívida nacional serão acrescidos de

mais juros. Já deve haver uns 3%, 4% de juros da dívida que o Aécio fez e que

também precisa ser paga anualmente, mais o que o Governador Anastasia fará. É

assim que vamos inviabilizando Minas Gerais na sua capacidade de pagamento de

juros de dívida. Fora a dívida da Cemig e outras que o Estado também projetou. Vejo

com  muita  estranheza  essa  proposição  do  governo  de  solicitar  à  Assembleia

Legislativa mais empréstimo no momento em que ele próprio considera que Minas

Gerais  está  sem condição  de  efetuar  o  pagamento.  É  por  isso  que vamos  votar

contrariamente.

Nesse  minuto  que  me  falta,  quero  ressaltar  que  a  nossa  obstrução,  além  das

questões referentes ao empréstimo, também diz respeito ao TAG. Este, sim, julgamos

inadmissível.  Uma invenção que não pode prosperar.  Já tomamos medidas contra

isso.  As Bancadas  do PT e  do  PMDB foram ao Ministério  Público  Estadual  para

discutir esse assunto, e a ida ao Ministério Público Federal está marcada. Estamos

fazendo obstrução. Na semana que vem, ajuizaremos uma ação popular contrária ao

TAG. A ideia é fazer obstrução e tomar as medidas políticas e jurídicas cabíveis. Os

movimentos sociais também foram chamados a resistir a esse TAG. Esperamos que

ele seja considerado ilegal e, dessa forma, suspenso, para que o montante de 12%

na saúde e de 25% na educação seja respeitado no Estado de Minas Gerais e que

não sirva de mau exemplo para as Prefeituras.

Com isso,  agradeço aos Deputados e telespectadores a paciência e encaminho

contrariamente à votação de todos os projetos de pedido de empréstimo do governo.

Peço à população que também se mobilize contra esse absurdo do TAG, que vai tirar

mais recursos ainda de duas áreas essenciais para o povo mineiro, especialmente os

mais pobres, que são a educação e a saúde. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público
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presente nas galerias e especialmente mineiros telespectadores da TV Assembleia,

nessa meia hora que me cabe discutir mais um pedido de empréstimo que o governo

do Estado encaminha a esta Casa, eu gostaria de historiar o que vem acontecendo

na gestão das finanças em Minas Gerais.

Ao contrário do que tem sido apregoado pela maciça propaganda, pelo império do

“marketing” que se instaurou a partir de 2003 em Minas Gerais, o primeiro governo

Aécio Neves foi o primeiro, desde o governo Francelino Pereira, a receber o governo

do  Estado  numa  situação  financeira  razoavelmente  confortável.  Os  técnicos  da

Secretaria de Fazenda que estiverem me ouvindo sabem muito bem que é um anseio

antigo que nas rodas, nas Secretarias de Fazenda, de Planejamento se buscava e

sempre se comentou que se tentava ter um IPVA livre, que não estivesse, quando

arrecadado, já comprometido. E isso, desde Francelino Pereira, veio ocorrer apenas

no primeiro mandato de Aécio Neves.  Essa era, portanto, naquele momento, uma

possibilidade de  uma forte,  robusta  reestruturação,  reformatação  das  finanças  de

Minas  Gerais.  Era  uma  oportunidade  de  se  construir  realmente  um  projeto  de

desenvolvimento  de  Minas  Gerais.  Os  pressupostos  estavam  colocados.  Mas,

infelizmente, Deputado Antônio Júlio, fez-se a opção pela renúncia a um projeto real

de desenvolvimento e se fez, lamentavelmente, a versão pelas versões publicitárias.

Optou-se  pela  construção  do  mito  em  detrimento  de  um  projeto  real  de

desenvolvimento. E aí estamos chegando ao ponto atual, estamos chegando quase

que a uma falência definitiva de Minas Gerais.

Esse projeto de autorização de empréstimo não é o primeiro, não é o segundo, não

é o terceiro, não é o décimo que chega a esta Casa desde a posse do Senador Aécio

Neves.  Já  em  2005,  R$510.000.000,00  com  o  Bird;  ainda  em  2005,

US$10.000.000,00 com o BID; ainda em 2005, mais US$10.000,00 com o BID; 2005,

mais US$100.000.000,00 com o BID; em 2006, US$63.143.000,00 com o Banco do

Brasil; em 2008, R$1.900.000.000,00 com o Bird; ainda em 2008, US$40.000.000,00

com o BID; em 2008, US$50.000.000,00 com o BID; em 2009, R$178.180.000 com o

BNDES;  2009,  R$1.078.000.000,00 com  Bird;  em 2009,  US$9.225.000,00,  com  o

BNDES;  em 2009,  US$260.000.000,00 com o BID;  em  2009,  US$267.700.000,00

com  o  BNDES;  em  2011,  US$18.000.000,00  com  o  BID;  em  2011,
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US$1.750.000.000,00 com o Bird e mais US$300.000.000,00 com o Credit Suisse e a

Agência  Francesa  de  Desenvolvimento;  em  2011,  US$700.000.000,00  mais

US$80.000.000,00 com o BID; em 2011, US$1.350.000.000,00 com o BNDES; em

2011, US$300.000.000,00 com o Japan Bank; em 2011,  R$250.000.000,00 com o

BNDES;  e,  agora,  em  2012,  os  três  Projetos  de  Lei  nºs  3.060,  3.061  e  3.062,

montando em algo de US$3.500.000.000,00 com o BID, Bird e BNDES.

Portanto, os mineiros que nos ouvem devem parar para pensar. Durante anos a

propaganda oficial pintou aos mineiros e, de Minas, projetou para fora a existência de

um Estado sem problemas, equilibrado e gerido de forma espartana e técnica. Com

essa gestão espartana e técnica, havia logrado alcançar o equilíbrio e o chamado

déficit zero através do grandioso choque de gestão. O choque de gestão e o déficit

zero  nos  levaram  a  essa  situação:  R$16.000.000.000,00  de  novos  empréstimos

somados à dívida que o Estado já tinha renegociado, como todos sabem, em 2007,

com o governo federal, de forma incompetente, de tal forma que, de uma dívida inicial

de R$14.500.000.000,00, o Estado já pagou quase R$30.000.000.000,00 e deve mais

de R$60.000.000.000,00. Com mais os empréstimos contraídos e o saldo dos fundos,

que hoje são apenas contabilidade virtual, e mais os precatórios não pagos, ousaria

dizer que a dívida do Estado se aproxima dos R$80.000.000.000,00.

Deputado Antônio Júlio, isso leva Minas Gerais a uma situação dramática de ser o

ente  federado  mais  endividado  de  todos.  A nossa  relação  PIB-dívida  é  a  mais

dramática de todos os Estados da Federação. Essa é a obra de Aécio Neves. Se, de

fato, estiver na condição de pleiteante à Presidência da República, terá de responder

isso ao País. O que ele conseguiu com esse forte endividamento? Haverão de dizer

que esse endividamento deverá ter promovido um forte crescimento de Minas Gerais

e que a economia deve ter-se robustecido a ponto de tornar fácil e não sacrificante o

pagamento da dívida. Deputado Antônio Júlio, isso não ocorreu. Minas Gerais está

empobrecida. Se retirarmos a mineração da nossa economia, que também atacam

com a ação arrecadatória,  criando uma inconstitucional  taxa de mineração, Minas

Gerais passa a ser, dos Estados da Federação, o 14º.

Pasmem os mineiros, Minas Gerais é mais pobre do que a média da Federação.

Temos 10,5% da população do País, mas só temos 9,1% do PIB, o que significa que
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os mineiros, na média, são 10% mais pobres do que os brasileiros. Infelizmente nós,

mineiros,  respondemos  por  15,4%  da  dívida  dos  Estados  com  a  União.  Mais

dramático ainda, Deputado Antônio Júlio, é que, além de sermos 10% mais pobres

que os brasileiros na média, também somos, na média, 50% mais endividados que os

brasileiros.  A  que  situação  dramática  nos  levou  essa  obsessão  pela  campanha

presidencial do Senador Aécio Neves: 10% mais pobres e 50% mais endividados que

os brasileiros. Até onde essa obsessão vai continuar a nos levar, até que ponto? É

essa a  pergunta  que deve  ser  feita  pelos  mineiros.  E  agora  mais  um  pedido  de

endividamento.

Aí, retomo aquela negociação feita em 1997 por dois governos tucanos em Minas,

sob  o  comando  de  Eduardo  Azeredo,  e  no  governo  federal,  sob  o  comando  de

Fernando Henrique Cardoso. Naquela época, foi negociada toda a dívida do Estado

com os diversos credores, não sem antes impor ao Estado a constrangedora situação

de abrir mão dos seus bancos, seus agentes de fomento, a constrangedora situação

da Cemig, que, diga-se de passagem, foi revertida na Justiça. Foi negociada para

começar a ser paga no governo seguinte. Durante todo o governo Eduardo Azeredo,

não  se  pagou  um  centavo  da  dívida.  E  agora  a  negociação  tem  a  mesma

característica, Deputado Antônio Júlio.  Todos esses empréstimos que estão sendo

pedidos novamente têm carência de três anos. Ou seja, o governo que, de forma

dramática, está agudizando a quebradeira de Minas, que vai mergulhando no caos

das finanças de Minas, está preparando uma bomba de efeito retardado para explodir

em 2015. Isso porque em 2015 esses empréstimos terão de começar a ser pagos.

Eles não vão pagar nada, vão contrair os empréstimos, fazer o programa Caminhos

de Minas, que é importantíssimo, investir no programa rodoviário – aliás, desses farão

muita publicidade, porque nisso são imbatíveis – e vão deixar que a conta comece a

ser paga em 2015. Aonde Minas Gerais vai chegar?

Esse  quadro,  se  somado  ao  que  já  está  sendo  feito,  razão  da  obstrução  da

Oposição nesta Casa, leva a uma situação em que, provavelmente, Minas Gerais não

escapará de uma intervenção federal. Chegamos ao ponto de suspender a vigência

da  Constituição  em  Minas  Gerais  por  três  anos.  Este  governo  acha  que  pode

suspender a obrigação de investir  o  mínimo constitucional em saúde e educação,
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mas o faz até o próximo governo. Olhem a armadilha que está sendo montada. Acho

que têm certeza de que não vão continuar no governo, porque o pagamento dos

novos  endividamentos  terá  de  começar  em  2015.  Na  cabeça  deles,  em  2015  a

Constituição voltará a entrar em vigor, com os mínimos constitucionais para a saúde e

para a educação. E aí, como vão fazer essa conta? Agora, todos os mineiros são

testemunhas de que esta própria Casa tem patrocinado intensiva propaganda em

todos os meios de comunicação, jornais, rádio, televisão, promovido encontros pelo

interior afora e até em outros Estados, para vender a ideia de que a dívida com a

União sufoca a economia dos Estados. Em larga medida, isso é verdade. Depois,

quero voltar nessa questão com mais tempo, já que ainda tenho muito tempo para

falar.Se  entrarmos  nos  elevadores  da  Assembleia,  veremos  escrito  que  a  dívida

significa menos escolas, a dívida significa menos saúde,  a dívida significa menos

segurança, mas agora o Governador pede mais dívida. Quem votar a favor estará

votando por menos saúde ainda, menos segurança ainda, menos educação ainda.

Essa  é  a  tônica  da  propaganda  patrocinada  pela  Assembleia,  Deputado  Duarte

Bechir. A dívida é sinônimo de menos saúde, menos educação, menos segurança.

Agora, o Governador pede mais dívida. De forma desleal e irresponsável, do ponto de

vista  gerencial,  o  governo  programou  o  pagamento  para  ser  feito  pelo  próximo

Governador. São três anos de carência. Quem vai pagar é o próximo Governador.

Quem  terá  de  cumprir  os  mínimos  constitucionais  também  será  o  próximo

Governador.

Isso é responsabilidade fiscal? Isso é choque de gestão? Deus me livre. Há uma

irresponsabilidade política desse grupo que hoje governa Minas Gerais, do PSDB, do

Senador Aécio Neves e etc. O PMDB e o PT votaram contra essa negociação, que,

agora, tardiamente, quase uma década e meia depois, esse grupo denuncia como

lesiva aos interesses de Minas. Quando votamos contra, quando no início do Governo

Itamar  denunciou-se que essa dívida  era  impagável,  qual  foi  a  reação do PSDB,

desse grupo que agora vem denunciar essa dívida como impagável? Foi o escárnio,

foi  a  desmoralização,  foi  chamar  o  Governador  de  louco.  Quantas  vezes,  neste

Plenário, Deputado Antônio Júlio, sob a sua Presidência, a liderança da Oposição, do

PSDB, tentou ridicularizar o Governador Itamar: eles eram modernos, o Governador
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Itamar representava o atraso, fez a bolsa cair  em Londres, porque disse que não

tinha como pagar essa dívida, que agora dizem que é impagável, mas dizem isso

com 15 anos de atraso.

Essa dívida, esse mal poderia ter sido cortado pela raiz quando ainda montava em

14 bilhões, foram pagos quase 30 bilhões, hoje é mais de 60 bilhões. O Governador

Itamar, o governo do PMDB estava certo ou errado, Deputado Antônio Júlio? Eles não

têm a dignidade de admitir, não têm a dignidade política de vir a público e dizer: olha,

o Governador Itamar Franco estava certo, mais uma vez teve a visão de estadista,

que é enxergar à frente.  Eles  têm de ter  a desfaçatez de dizer:  não,  aquilo  foi  o

melhor na época, não erramos. As coisas é que mudaram, porque era imprevisível. O

que era imprevisível? Era imprevisível que o tempo iria passar? Nunca imaginei que o

passar do tempo fosse imprevisível.

Deputado Antônio Júlio, um limite de 13% é imposto na receita para o pagamento

da dívida, que é remunerada à taxa de 7,5% mais IGP-DI, mas decotado em quase

13% da  arrecadação.  Esse  decote  nunca  permitiu  que  a  amortização  se  fizesse

integralmente no mês, ou seja, a cada mês o estoque da dívida cresceu. Todos os

santos meses, mês a mês, a dívida cresceu. Desde janeiro de 1999 essa dívida vem

crescendo. Portanto não é de agora que esse contrato se tornou lesivo aos interesses

de Minas, mas desde o primeiro momento. Identificamos isso lá atrás, denunciamos

isso em janeiro de 1999, quando Minas não havia gasto um centavo e quando se

poderia ter cortado o mal pela raiz. Naquele momento, quando Minas podia ter se

unido,  quando  Minas,  aliás,  tentou  liderar  o  movimento  dos  Governadores  de

oposição, fez uma reunião - na mesma Porto Alegre onde haverá uma reunião das

Assembleias  Legislativas,  conforme  mencionado  pelo  Deputado  Antônio  Júlio  -,

liderada pelos Governadores Itamar Franco e Olívio Dutra; enfim, naquele momento o

Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  comprou  a  cisão  do  Governador  do  Rio,

Anthony Garotinho,  a  esse  movimento.  E  como?  Com  o  famigerado  "royalty"  do

petróleo. Essa foi a gênese da regulamentação do "royalty" do petróleo. Antecipou-se

R$2.000.000.000,00 de "royalties" de petróleo para o Rio de Janeiro, a fim de que ele

fizesse essa indecente ruptura e mantivesse a lógica da dívida e a lógica do "royalty".

Essa lógica, que até hoje privilegia o Rio, faz com que o Município de Campos receba
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mais que Minas Gerais. E que, mais uma vez, o Senador Aécio Neves quer manter,

até hoje. Se mantida, com o pré-sal, levará o Rio de Janeiro a receber, apenas em

"royalty" de petróleo, praticamente o mesmo que Minas Gerais tem em todo o seu

orçamento, ou seja, quase R$50.000.000.000,00 em "royalties" de petróleo. Aí sim é

preciso que Minas Gerais possa se unir.

Mais uma vez, deixo uma sugestão ao Presidente Dinis Pinheiro, que hoje exerce

as funções de Governador do Estado de Minas Gerais. Sugiro que esta Casa possa

liderar  uma campanha e,  a partir  daqui,  Minas Gerais  também possa liderar  uma

campanha pela urgente regulamentação da redistribuição dos "royalties", tirando do

Rio de Janeiro esse privilégio inominável de receber os "royalties" do petróleo, que

são nacionais por estarem em águas territoriais nacionais nos termos da Constituição

brasileira.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - O Deputado Sávio Souza Cruz faz uma

explanação  baseado  no  que  lê  e  entende,  portanto  não  podemos  afirmar  que  a

colocação de V. Exa. esteja fora da realidade. Entretanto cabem ressalvas. A primeira

delas, Deputado, é que, ao final do governo, Itamar Franco, procurando alguém de

valor e de responsabilidade para dirigir os destinos de Minas Gerais, alguém com

olhos de estadista e com o coração de mineiro, não teve dúvidas em escolher Aécio

Neves  para  sucedê-lo.  Foi  o  governo  que  Itamar  Franco  escolhera,  naquela

oportunidade, para dar sequência ao trabalho que vinha desenvolvendo em Minas.

Itamar Franco e seu privilégio de enxergar. É dele a frase “ninguém vai igualar as

montanhas de Minas”, porque ele sabe dos valores de Minas. Ele apoiou Aécio Neves

para Governador. Ele venceu e o apoiou para Senador da República, já estando ele

fora do PMDB e vinculado ao PPS. Da mesma forma, Aécio apoiou Itamar. Mais uma

vez, ele se tornou Senador da República,  pois já o fora anteriormente; Deputado,

Senador e Presidente da República.

Pois bem, nesse assunto não cabe discutirmos por que Itamar escolheu Aécio, pois

é  claro  que  ele  enxergou  sua  capacidade.  O  que  me traz  a  apartear  V.  Exa.  é

esclarecer aos telespectadores, Deputados e pessoas presentes uma mudança de

visão. Ao final, poderemos estabelecer um paralelo e ver se meu ponto de vista está

errado ou o de V. Exa. Primeiro ponto, é legal afirmar que não estamos aprovando na
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Assembleia Legislativa um novo dinheiro. É mentira afirmar que estamos tomando um

novo empréstimo. Na verdade, Deputado Sávio Souza Cruz,  do valor original  que

aprovamos,  no  ano  passado,  nesta  Casa,  Minas  Gerais  está  retirando

R$40.300.000.000,00. Trago a V. Exa. e aos demais pares as seguintes informações,

Deputado Sávio: no BID estaria aprovado 1.200; no BNDES, 1.350; o banco japonês,

em virtude do “tsunami”, deixou de ser financiador de aporte de 548. Em seu lugar,

estamos  tentando  obter  com  o  CAF  os  mesmos  548.  Porém,  da  totalidade  que

aprovamos no ano passado, estamos retirando R$40.000.000.000,00. Quem está nos

vendo agora pode pensar que Minas está tirando novo empréstimo, mas não, esse

empréstimo foi aprovado no ano passado. Estamos consignando valores diferentes,

porque o BID prefere financiar itens como a segurança pública, Deputado Sávio. O

Deputado que poderia estar aqui,  do PT ou do PMDB, representante do Norte de

Minas,  está  esperando  a  efetivação  dessa  lei,  porque  vamos  contemplar  aquela

região com mais investimentos.

Pergunto a V. Exa.: o trabalhador que recebe o seu vencimento, o seu salário, tem

direito de comprar algo parcelado? São investimentos necessários para o bem do

povo mineiro - quero repetir, para o bem do povo mineiro. É dinheiro que temos de

solicitar  do  aporte  internacional  dos  fornecedores,  dos  financiadores.  Minas  tem

capacidade  de  pagamento.  Quem  delegou  a  Minas  essa  capacidade?  É  uma

aprovação  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  e  do  Senado.  Por  que  temos

capacidade de financiamento? Por que podemos ir aos mecanismos internacionais

para buscar empréstimo? Porque o choque de gestão, Deputado Sávio, fez sucesso,

houve equilíbrio da receita e da despesa. Hoje o Estado recebe mais do que gasta.

Antigamente ele gastava mais do que recebia. Hoje ocorre o contrário, é possível o

Estado  buscar  recurso  junto  a  organismos  internacionais  para  financiar  o  seu

desenvolvimento. Se o governo busca mecanismos internacionais para nos ajudar a

financiar, “beleza”, é para melhorar a vida do povo mineiro, especialmente no que diz

respeito à segurança, ao transporte, à mobilidade. No nosso projeto de lei constam

todos os itens contemplados com o financiamento.

Para encerrar, gostaria de agradecer a V. Exa. e afirmar que não estamos fazendo

novo empréstimo. Isso não é verdade. Não é novo, já foi. Aliás, é menos do que esta
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Casa autorizou o governo de Minas a fazer no ano passado. Não é novo, é menos, e

o recurso muito bem empregado para a melhora da qualidade de vida em Minas e de

todo o povo mineiro.  Se nos falta  o apoio do governo federal,  vamos buscar nos

mecanismos internacionais os recursos necessários para melhorar a condição de vida

em Minas.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Deputado Duarte, o seu aparte já tem 5 minutos.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Terminando, os Prefeitos têm acesso ao

BDMG e têm a mesma carência. O BDMG dá a mesma carência aos Prefeitos. Se

não houver carência para se fazer a obra, não há como fazer hoje e começar a pagar

amanhã. Não há de se discutir a carência e a legalidade do empréstimo. Agradeço a

V. Exa. o aparte que me concedeu.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sou eu quem agradece a V. Exa. Queria ponderar

primeiro a respeito da sua lembrança de que o Governador Itamar Franco apoiou o

Senador Aécio Neves. É a pura verdade. Devo reconhecer que a escolha do sucessor

não está entre os talentos do ex-Presidente Itamar Franco, que escolheu para a sua

sucessão na Presidência o Fernando Henrique Cardoso e, aqui, o Aécio Neves. Não

é das suas melhores qualidades. Além disso, não é possível dizer que não fomos nós

que já aprovamos esse empréstimo. Votamos contra. Foram vocês que o fizeram.

Mas quero dizer que, se não foram ainda contraídos, são novos. Está em tempo de

não  aprovarmos  esses  novos  empréstimos.  Já  que  não  foram  contraídos  e  os

agentes  financiadores  não  os  financiaram,  serão  novos,  se  contraídos.  Teremos

chance de evitar que esses empréstimos sejam contraídos, se não aprovarmos os

novos pedidos que chegam à Assembleia para apreciação.

Para  finalizar,  Deputados  João  Leite  e  Duarte  Bechir,  quero  dizer  que  esse

endividamento promovido por Aécio e Anastasia não gerou desenvolvimento. Minas

cresceu, com disse, menos que o Brasil. Durante o Governo Aécio, o PIB do Brasil

cresceu,  em média,  3,5% ao ano,  enquanto  o  de Minas cresceu 3,3%.  Mas isso

serviu para construir um mito, porque o investimento feito na personalidade e no culto

à  figura  do  Governo  Aécio  Neves  foi  enorme.  Isso  foi  feito  pelo  erário,  pela

publicidade oficial. Esse investimento foi monumental, quase R$2.000.000.000,00 de

investimentos em publicidade para construir um mito. Nessa obsessão presidencial, o
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Senador Aécio Neves fez isso. Ele queria ir, de qualquer jeito, para a Presidência da

República. Ressalvando, mais uma vez, que o Governador Anastasia, a quem tenho

em alta conta, continua sendo uma vítima dessa apropriação indébita que o grupo do

Senador Neves, o chamado grupo duro, faz. De certa forma, ele parasitou o governo

de Minas, para usá-lo como instrumento do Senador, mas ainda continua manietando

o  governo,  usando  todos  os  instrumentos,  dominando  as  instituições  em  Minas

Gerais, a imprensa. Isso tudo é feito para levar essa obsessão presidencial à frente.

Dominam esta Casa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, censuram a imprensa

e  dominam  os  recursos  públicos,  a  ponto  de  revogarem  a  Constituição,  não

cumprirem  o  mínimo  da  saúde,  da  educação.  Agora,  agravam,  ainda  mais,  o

endividamento do Estado, sempre a favor do Senador Aécio Neves. Muito obrigado,

Deputado João Leite, muito obrigado, pelo aparte, Deputado Duarte Bechir.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até às 13h59min. Com a palavra,  para discutir,  o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Presidente, Deputado João Leite, que preside os

trabalhos nesta quarta-feira, Deputados Antônio Júlio, Adalclever Lopes, Sávio Souza

Cruz,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  ouvimos  atentamente  os  Deputados

Rogério  Correia  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  foram  mais  incisivos  no

assunto  em  pauta.  Ouvimos,  com  atenção,  o  Deputado  Antônio  Júlio,  cujo

conhecimento nessa área nos enriquece. Ouvi atentamente o Deputado Antônio Júlio.

Mas os dois Deputados que me antecederam tocaram mais na ferida do projeto em

debate. O Deputado Antônio Júlio buscou a consequência da efetivação do projeto,

quando falou das rodovias, da construção da rodoviária de Betim. Mas a ferida desse

projeto ainda não foi aqui mencionada. Primeiro, vale lembrar aos nossos Deputados

que o governo de Minas aprovou nesta Casa, no ano passado, a possibilidade de

buscar, junto aos mecanismos internacionais, recursos para melhorar o Estado. Nós a

aprovamos. O Deputado Sávio Souza Cruz votou contra, mas o resultado da maioria

é tido como a votação da Casa, a fala da Casa. Mesmo havendo 1, 2, 10, 15 votos

contrários, a Casa, a Assembleia mineira concede ao Governador Anastasia o direito
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de buscar junto aos mecanismos internacionais os recursos para fazer face às novas

diretrizes  do  governo,  como segurança,  mobilidade,  transporte,  Copa  do  Mundo;

portanto nós assim autorizamos. O que motivou o projeto ser novamente discutido

nesta Casa? O Japão passou por momentos difíceis,  situação que todo o mundo

acompanhou,  com  o  “tsunami”  que  destruiu  boa  parte  do  País.  Foi  necessário

reconstruir  estradas,  cidades,  rodoviárias  e  aeroportos.  Como o  governo  japonês

ainda não havia concedido o empréstimo, manifestou ao governo de Minas que não

teria condições temporárias de honrar e dedicar empréstimos às melhorias de Minas

Gerais. Daí, então, foram retirados R$740.000.000,00 do que estava pactuado, e o

governo  teve  de  buscar  um  novo  financiamento,  do  mesmo valor,  anteriormente

aprovado por esta Casa.

Na totalidade dos recursos que estão sendo buscados no exterior, estamos tratando

agora de um valor menor do que foi aprovado no passado. No final do ano, esta Casa

autorizou o Governador a buscar junto aos mecanismos internacionais o valor total de

R$3.179.000.000,00.  Com  a  nova  lei,  a  que  estamos  discutindo,  ao  invés  de

R$3.179.000.000,00,  estamos  buscando R$3.138.000.000,00 –  R$40.351.000,00 a

menor. Portanto, dizer que é uma nova dívida... Se fosse, eu perguntaria: Para quê?

Para  quê?  Respondo:  O  Norte  de  Minas  e  o  Vale  do  Jequitinhonha  receberão

recursos  da  ordem  de  quase  R$500.000.000,00.  Esse  dinheiro  vai  para  lá.  O

Deputado Tadeuzinho Leite estava aqui agora, satisfeito, eufórico, doido para efetivar

a  aprovação,  porque  o  Norte  de  Minas  e  o  Vale  do  Jequitinhonha  receberão

R$500.000.000,00.  O  governo  agirá  lá  com  o  Programa  de  Desenvolvimento

Integrado de Minas Gerais, o PDI 2.

Se  os  moradores  do  Norte  de  Minas  e  do  Vale  do  Jequitinhonha,  seus

representantes nesta Casa e os  Prefeitos  se dirigissem ao governo e dissessem:

“Governador,  não  queremos  esse  recurso  aqui;  o  senhor  está  fazendo  esse

empréstimo,  mas  não queremos”,  eu  arrumaria  até  quem votasse contra,  porque

entenderia que era um pedido do povo. Mas isso não vai acontecer. O governo de

Minas  ainda  está  com  o  mesmo  programa  de  infraestrutura  de  rodovia  –

R$1.980.000.000,00  -  o  Caminhos  de  Minas.  Nas  cidades  cujas  estradas  serão

asfaltadas agora, todo o mundo está esperando o programa Caminhos de Minas.
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Quando quero adquirir  alguma coisa e me oferecem parcelamento; você,  que é

trabalhador e vai contrair um parcelamento; você, que vai adquirir alguma coisa para

melhorar sua casa, por falar em casa, você, que vai comprar sua casa; claro que

financiaremos o que é grande para obter de uma vez.  E agora o Estado adquiriu

condições de fazê-lo de forma parcelada.

Deputados Rogério Correia, Adalclever Lopes, Sávio Souza Cruz e Antônio Júlio,

talvez seja este o melhor momento para discutirmos o choque de gestão, que alguns

Deputados têm colocado em dúvida. A comprovação do choque de gestão é que o

Estado pode fazer o financiamento. V. Exa. sabe, Presidente, que a Secretaria do

Tesouro  Nacional  e  o  Senado  têm  de  aprovar  essa  capacidade.  Dizer  que  o

Governador tem maioria nesta Casa e aprova de qualquer maneira... Não, não é de

qualquer  maneira.  O  Senado  e  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  primeiramente

devem dar o veredito dizendo se Minas Gerais tem condições, tem capacidade de

fazer  o  endividamento  proposto.  Se  podemos  fazer  o  empréstimo  é  porque

conseguimos organizar o Estado, conseguimos equacionar receitas e despesas.

Quando o Governador Aécio assumiu e convocou Anastasia para ser um de seus

auxiliares  diretos,  tínhamos,  no  momento,  o  seguinte  retrato  de  Minas:  o  Estado

gastava mais do que arrecadava, causando um prejuízo anual. Lembro-me de uma

das últimas ações do nosso memorável estadista Itamar Franco. O governo federal

enviou recursos para serem utilizados na manutenção das rodovias, e o Governador

Itamar reverteu-os para o pagamento do 13º salário dos funcionários do Estado, à

época. Não podemos, em nenhum momento, nos esquecer dos pontos importantes

na construção de Minas Gerais. Itamar Franco foi importante. Mas dizer que o Estado

de  Minas  não  gastava  mais  do  que  arrecadava  quando  Aécio  chegou...  Pedro

também negou Jesus por três vezes. E a Oposição, ao querer afirmar  que esses

recursos são endividamentos, que o Estado está em dificuldades, é exatamente o

contrário.  Quando  o  trabalhador  vai  a  uma  loja  comprar  um  eletrodoméstico  ou

quando vai financiar a sua casa, dele é exigido que comprove o que ganha para se

verificar se seu salário comporta o valor da prestação que está assumindo. Assim é a

vida, e não é diferente nos mecanismos internacionais a que os Estados vão buscar

recursos.
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Os Municípios mineiros vêm ao BDMG buscar recursos para a melhoria de suas

cidades,  mas eles  têm a  carência.  Alguns Prefeitos  pensam que,  se tomarem os

recursos,  caso  não  ganhem  as  eleições,  é  outro  que  os  pagará.  Não  são

questionamentos  que  foram  criados  para  projetar,  para  dar  a  Minas  Gerais  uma

condição especial. É assim que acontece em todos os empréstimos e financiamentos.

É  regra.  Quando  assumimos  nosso  mandato  nesta  Casa  dissemos,  com  a  mão

estendida, que cumpriríamos a lei e dela seríamos guardiões, que cumpriríamos a

Constituição do Estado e a Constituição Federal. E questionarmos o cumprimento da

lei? Quando um Deputado questiona a lei, penso: será que ele se esqueceu de seu

compromisso de posse? Será que ele, ao participar de um debate, esquece a sua

principal atribuição nesta Casa, qual seja, a de fiscalizador, a de fiscal da lei e de seu

cumprimento?  Questionar  uma lei  aprovada  é  querer  cuspir  ao  vento  e  voltar-se

contra si próprio.

No final do ano passado aprovamos o empréstimo para melhorias em Minas, e o

Deputado Sávio diz que votou contra. Mas, após a votação, alguns Deputados vão

para  casa  e  dizem:  quem votou  foram os  que ficaram lá,  eu  estou  fora.  Não,  a

decisão é do Colegiado. E como chegamos aqui, Deputado Sávio? Fomos escolhidos

pela população. Dizer que o governo tem ampla vantagem é querer crucificar o povo

que votou em nós. Fiz campanha para o Anastasia, fiz campanha para o Aécio e para

Itamar  Franco.  Esses  candidatos  estavam  estampados  em  meu  santinho.  Chego

aqui, na Casa, e vou honrar aqueles que ajudei e que continuam merecendo minha

ajuda. Isso é diferente. Questionar se o governo tem nesta Casa base de apoio maior

que a Oposição é questionar a vontade popular. É querer dizer ao povo: vocês não

podem mais votar nesse Deputado ou não deveriam ter votado. Não cabe esse tipo

de coisa. A eleição é livre. O eleitor escolhe o Governador, o Deputado Federal, o

Deputado Estadual, o Senador. Estamos aqui para cumprir o nosso mandato.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço o aparte. Só para repor um

pouco os fatos, não foi usado o recurso de manutenção de estradas para pagamento

de 13ª salário. Foi feito o seguinte: o Estado de Minas Gerais assumiu trechos que

eram federais e recebeu os recursos dessa estadualização. Esse dinheiro, portanto,

entrou  no  caixa  sem  carimbo,  poderia  ser  usado  em  qualquer  destinação.
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Evidentemente, o Estado não poderia gastar mais que arrecadava pela simples razão

de que o Estado de Minas Gerais não faz política monetária.  O Estado não pode

emitir moeda, o que é monopólio da União. Se o governo Itamar Franco, durante os

quatro anos, não contraiu um centavo de empréstimo, como fechou as contas? Ele é

que pagou o último 13ª salário do governo Azeredo e pagou o seu próprio 13ª salário

–  portanto,  pagou  13º  salários.  Pagou  seus  fornecedores,  fechou  suas  contas  e

entregou o governo com o IPVA liberado na íntegra para o primeiro governo Aécio

Neves. Logo,  não é verdade.  Ele o entregou em condições que não se viam em

Minas Gerais desde o governo Francelino Pereira. Sendo assim,  Minas Gerais só

gastava o que recebia porque não faz política monetária, não emite moeda e porque

não contraiu empréstimo.

Em  segundo  lugar,  é  verdade  que  juramos  cumprir  a  lei.  E  a  lei  maior  é  a

Constituição. É por isso que estamos nos insurgindo contra o TAG, que é uma forma

canhestra  de  descumprir  a  Lei  Maior,  a  Constituição,  que dispõe que se  tem de

destinar  25%  para  a  educação  e  12% para  a  saúde,  que  o  governo  insiste  em

descumprir.  Quanto  ao  choque  de  gestão,  Deputado,  pelo  amor  de  Deus!  Sala

multisseriada, magistério com fome, cortar gasolina de viatura, explosão da violência.

Belo Horizonte tem o maior índice de homicídio contra a mulher no Sudeste. Belo

Horizonte tem o maior índice de violência de todas as capitais do Sudeste. Minas

Gerais  é  o único  Estado onde a  violência  cresce.  Caos na saúde,  na  educação,

voltamos à turma multisseriada. É isso que se chama choque de gestão? O fato é:

choque de gestão, déficit zero, PIB da China, Minas quebrou e ainda cresce menos

que o Brasil. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Duarte  Bechir  -  Deputado Sávio  Souza Cruz,  eu  não iria  tocar  na

questão do TAG, mas, se V. Exa. provocou, cabe a mim responder. Aliás, no dia em

que eu não puder participar de uma resposta ou que não a tiver, vou assumir e dizer a

V. Exa. que concordo ou não. E, mais uma vez, não concordo com V. Exa. O Termo

de Ajuste de Gestão – TAG – foi aprovado por unanimidade dos Deputados desta

Casa no final do ano passado. Dizer, no dia da votação do TAG, que não sabia ou

votou  contra  novamente,  espera  aí,  não  estou  discutindo.  O  mecanismo  que  o

governo vai utilizar no TAG é o que foi aprovado aqui. Esta Casa aprovou o Termo de
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Ajuste de Gestão. E a sua aplicação está prevista, é legal. Está inserido na nossa

Constituição Estadual o Termo de Ajuste de Gestão, foi aprovado aqui. Se aprovamos

e depois não queremos a sua aplicação, é diferente. Tem gente que se arrepende.

Tem casamento que é dissolvido. Se o produto comprado pelo consumidor vem com

um  pequeno  defeito,  ele  vai  lá  reclamar.  Mas  a  Casa  pautou  esse  assunto,  nós

aprovamos o Termo de Ajuste de Gestão no ano passado nesta Casa. O Deputado

Sávio não concorda com o termo “ajuste de gestão”. O que ele prevê? O governo

gastava com saneamento básico, e esse valor era inserido no cômputo do gasto com

a saúde. Então a Emenda nº 29, que a Presidente fez o Congresso votar, diz que os

recursos destinados ao tratamento de água e esgoto não podem ser inseridos na

saúde.  A lei  federal  diz,  e  o governo de Minas tem que cumprir.  Eu pergunto ao

Deputado Sávio se esse valor que era gasto com o tratamento de água e esgoto pode

ser quebrado, pode ser jogado para longe ou tem que continuar sendo gasto, mais a

diferença computada dele  vai  para o valor  que não é somado.  Vamos supor  que

gastávamos  com saúde R$10.000.000.000,00,  e R$4.000.000.000,00 eram gastos

com  tratamento.  E  veio  a  lei  maior  e  disse  que  esses  R$4.000.000.000,00  não

somavam mais, que tem que gastar R$10.000.000.000,00, mais R$4.000.000.000,00

novos. O governo tem que honrar aqueles R$4.000.000.000,00, mais a variação de

um ano para o outro, e o exercício será de 6% a 7%, e gastar, de uma vez, mais

R$4.000.000.000,00. Eu fui Prefeito, o que muito me ajudou. Os Vereadores vinham e

diziam  que  eu deveria  fazer  isso  e  aquilo.  E  eu  dizia  que  não tinha capacidade

financeira, que a receita do Município não dependia da minha vara de condão. Eu

falava que recebíamos sobre aquilo que produzíamos, sobre aquilo que vendíamos.

O governo federal nos mandava o Fundo de Participação dos Estados e tínhamos

ainda o comprometimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com 12% na saúde,

25% na educação. É assim que funciona. Qual é a proposta do Deputado Sávio? Que

o governo continue gastando. É claro que ele tem que gastar, no tratamento de água

e esgoto, os R$4.000.000.000,00, e que arrume outros R$4.000.000.000,00 novos

para poder somar. E aí, Deputado João Leite, como numa varinha de condão, fala

que não quer nem saber, que é da Oposição e que quer apenas reclamar e cobrar,

pedir  que  o  governo  crie  condições  para  atender  a  Oposição.  Não  é  assim,  o
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orçamento  público  não  é  feito  dessa  forma.  O  orçamento  público  é  feito  com

programação.

A lei foi aprovada no final do ano passado e o seu cumprimento é imediato. O que a

lei anterior previa, Deputado Sávio? A lei anterior, da PEC nº 29, dizia que os Estados

e  Municípios  teriam  prazo  para  se  adequar  aos  novos  valores.  Quando  eu  era

Prefeito, começamos com 12% para chegar a 15%. A lei federal diz que o Estado

começa a gastar os 12% a partir do ano que vem. Então o governo assinou o TAG

propondo que esse valor que a PEC nº 29 estabeleceu seja gasto numa parcela em

2012,  e  outra  em  2013,  adequando.  Mas  aquele  valor  que  já  era  gasto  em

saneamento básico e tratamento de água, que era pelos governos anteriores aceito

como saúde,  vai  continuar  sendo gasto.  É muito  fácil  entender.  Queremos que o

governo produza mais dinheiro para atender à PEC nº 29. Em Minas Gerais, existe

um  instrumento  que  esta  Casa aprovou,  o  TAG,  que  permite  que  esta  diferença

retirada da água e do esgoto possa ser parcelada nos exercícios primeiros e nos

seguintes. E a Oposição não aceita, mas a lei federal fala que, quando os Municípios

tiveram que chegar a 15%, isso foi gradativamente, subindo degrau por degrau. O

debate  é  muito  sadio,  é  algo  que  nos  dá  oportunidade  de  manifestar  nossos

posicionamentos, nossas ideias, mas querer que o governo, numa varinha de condão,

crie mais recursos só para atender ao que a Oposição acha que tem de ser gasto é

um absurdo.

Ainda na manifestação do Deputado Sávio, à qual quero responder, ele fala que o

Estado está com turma multisseriada.  Vou convidar  o Deputado Sávio para, junto

comigo, fazer uma visita a Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação, e perguntar a

ela: “Secretária, as salas multisseriadas são em detrimento de algumas terem dois,

três, quatro ou cinco alunos ou é uma regra? São exceções ou regra, Secretária?

Gostaria que a senhora trouxesse os casos de turmas multisseriadas que existem em

Minas Gerais e que diga, à luz da verdade, quantas e quais são, onde e quais as

condições  que  levaram  a  haver  essas  salas.  Qual  foi  o  objetivo  ao  propiciar  a

oportunidade  de  termos  salas  multisseriadas?  Eram  pouquíssimos  alunos  em

algumas salas, três, quatro ou cinco, ou foi por que o Estado adotou como regra de

economia criar essas turmas? Gostaria que a senhora me respondesse, Secretária”.
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Vou levar o Deputado Sávio à Secretária. Ela terá de responder e comprovar.

Sei que a minha palavra será a da verdade. Ao subir à tribuna e falar aos mineiros,

falo  com  minha convicção,  mas  carrego comigo a  luz  da  verdade.  Oposição  por

oposição não faço. Reclamo da Presidenta Dilma como mineiro. Não aceito o que

está feito com Minas Gerais. Somos o 18º Estado a receber recurso de saúde e o 21º

em casas populares.

Ficou  dois  anos  consecutivos  sem  vir  a  Uberaba,  na  Expozebu.  Todos  os  ex-

Presidentes vieram, mas,  quando não compareceram, mandaram seus vices para

representá-los.  Olha,  gente,  Minas  Gerais  é  do  Brasil,  faz  parte  dos  Estados

federados, pertence, repito, ao Brasil. Aliás, quando falo em Minas Gerais, falamos de

homens que ajudaram a construir este país, que morreram por ele, como Tiradentes.

Se  a  Independência  foi  conquistada,  se  houve  mortes,  foi  mineiro  que  estava

envolvido. Não podemos então ficar esquecidos.

Sofro, morro, luto por Minas Gerais. Vou defender aqueles que lutam e morrem por

esta terra, mas jamais pactuaremos com posicionamentos que não versem a verdade

e que busquem confundir aqueles que estão hoje nos vendo e que decidirão se o

Estado deve ou não continuar prosseguindo o caminho do futuro e bem administrado

como está.

Portanto,  afirmar  que  estamos  fazendo  novo  empréstimo  não  corresponde  à

verdade dos fatos. O empréstimo foi autorizado o ano passado, até, aliás, a mais.

Estamos fazendo a menos. Quando se fala em empréstimo, os senhores já notaram

em casa que não se fala aquilo que será construído com o dinheiro? Ninguém subiu

aqui ainda para dizer o porquê do empréstimo. Ninguém discutiu comigo ainda quais

são os encaminhamentos que serão contemplados com os recursos que o governo

está buscando, e o está porque tem capacidade de buscar. Isso não se discute. É

muito mais fácil atirar uma pedra do que bater uma palma. É muito mais fácil reclamar

do que parabenizar, é mais cômodo. Dizem até, meu caro Presidente Deputado João

Leite, que ser Oposição é mais fácil, muito mais. Reclama-se, reclama-se, reclama-

se. Ontem falei aqui de uma música que me lembra muito minha época dos anos 80:

“Veja como a vida passa / E a solidão aumenta / E você só pensa em criticar / Fala

mal daqui / Fala mal dali / Vive a resmungar e a se lamentar / Só se realiza / Quando
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abre a boca para reclamar” A reclamação tem de vir da Oposição. Os descontentes

têm de estar em sua maioria, clara e esmagadora, na Oposição. Não é porque nós,

da  Situação,  não  queiramos  reclamar,  mas  as  pedras,  as  reclamações  vêm,

notadamente, com maior intensidade da Oposição.

Na semana retrasada o Deputado Fabiano Tolentino, de Divinópolis, propôs uma

audiência pública porque a empresa que está fazendo a terceirização da rodovia não

está cumprindo com suas obrigações. Vieram aqui os Secretários debater a questão e

já foram reiniciadas as obras. É assim que construímos, que debatemos. Prestem

atenção: dizer que esse empréstimo é novo não é verdade. E tanto não é verdade

que ele é menor do que o que autorizamos no ano passado, que foi menos do que o

Governador está tirando agora.

Concluindo a minha fala, pois concederei aparte a V. Exa., veja bem: Programa de

Desenvolvimento  Integrado  de  Minas  Gerais  -  PDI  2,  Norte  de  Minas  e  Vale  do

Jequitinhonha. O outro recurso, Programa de Infraestrutura Rodoviária, atenderá o

Caminho de Minas e a Copa do Mundo. Agora, o que é mais importante: os juros. V.

Exa. pautou esse assunto e quero responder-lhe. No primeiro financiamento, o juro

será de 6% ao ano. O empréstimo será tomado junto ao nosso BNDES. O segundo

financiamento será feito pela Libor, que é mais ou menos 1% ao ano, e o “spread”

varia entre 1% e 2%, no máximo 3% ao ano sobre o valor do segundo empréstimo,

que é o Projeto de Lei nº 3.061/2012. O terceiro, que é o nº 3.062/2012, é a Libor

mais o “spread”, que é a taxa de risco cobrada. Nos últimos anos, o que tem sido

dado de juros a cobrar? Mais ou menos 2% ou 2,5% ao ano, Deputado Antônio Júlio,

enquanto o governo federal cobra 7% daquilo que devemos.

Quando mostramos a verdade, o entendimento fica mais fácil. Portanto, quero dizer

que o encaminhamento é de todos nós. Agora encaminhará o Deputado Adalclever

Lopes, que terá 30 minutos para fazê-lo. Como tive de responder as propostas do

Deputado Sávio Souza Cruz, peço desculpas ao Deputado Rogério Correia porque

até agora não lhe respondi.  E,  faltando apenas  1 minuto para o término do meu

pronunciamento, peço vênia a V. Exa. por não tê-lo feito porque sempre gosto de

fazê-lo. Estamos discutindo o projeto de lei que já foi aprovado no ano passado. Pelo

fato de o banco japonês não poder manter a palavra de emprestar, o governo mandou
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um novo fomento no lugar daquele do banco japonês, que é menor do que aquilo que

aprovamos no ano passado. O melhor desse empréstimo é que veremos a segurança

pública, as estradas e Minas Gerais cada vez melhores. E melhor do que isso é poder

afirmar, alto e bom som: se o governo está indo lá buscar o recurso é porque temos

capacidade  de  pagamento  não  auferida  por  esta  Casa,  não  manifestada  pelo

Ministério  Público  Estadual,  mas  a  nossa  possibilidade  de  arrumar  recursos  no

exterior  é  manifestada  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  órgão  ligado  à

Presidência  da  República.  Na  comissão  do  Senado  que  dará  o  veredito  se

poderemos ou não, também o governo de Minas não tem maioria. A Oposição não

tem maioria no Senado. Ou seja, uma vez autorizada Minas Gerais a buscar recursos

no exterior para construir as coisas boas aqui, será porque o governo federal disse

que nós, Minas Gerais, temos a certidão para podermos buscar recursos, pois temos

como pagá-los. Hoje a receita de Minas é maior do que a despesa. E, com essa

diferença, o governo busca incrementar  e melhorar o Estado, dando aos mineiros

uma  melhor  condição  de  vida.  Essa  é  a  verdade.  Muito  obrigado  a  todos  pela

atenção.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr.  Presidente e queridos mineiros,  venho aqui

primeiro  para  concordar  com  o  Deputado  Duarte  Bechir  quando  fala  da  ferida.

Realmente há uma ferida, para não dizer que há uma fratura exposta. Quero falar

também do “tsunami”, o que é uma verdade. O “tsunami” aconteceu não só no Japão

como também nas contas de Minas. Foi um verdadeiro “tsunami”, talvez maior que o

do Japão, uma devassa na economia do Estado de Minas Gerais.

Como bem disse o Deputado Sávio Souza Cruz,  Minas ficou mais pobre que o

Brasil, o PIB, que era o PIB da China, não era verdade, o choque de gestão era uma

verdadeira mentira, o que muito nos assusta. Será que nossos filhos, nossos netos,

as próximas gerações terão de herdar mais essa dívida? Um banco já não autorizou,

porque o Estado não tinha capacidade de contrair  o  empréstimo.  Passaram para

2013.  Deputado Antônio  Júlio,  Deputado Gilberto Abramo, Deputado Sávio  Souza

Cruz e Deputado Rogério Correia, será que a Assembleia Legislativa, por meio dos

nossos  pares,  vai  endividar  também  as  próximas  gerações,  meus  filhos  e  meus
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netos?  Será  que  nessa  data  de  2018,  2025,  o  Estado  terá  25%  da  sua  renda

comprometida para pagamento de juros?

Temos que discutir  a  falta  de  investimento na  segurança pública,  na  educação.

Gostaria  de  sugerir  que  fizéssemos  um  projeto  em  Minas,  começando  pelos

parlamentares  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  denominado

Alimente  Seu  Mestre.  Existe  agora  um  decreto  proibindo  os  professores  de  se

alimentar. Então, pediremos aos alunos de Minas Gerais que levem a merenda para

seu professor. Conheço professores de Caratinga – e é necessário realmente haver

investimento em educação – que saem de lá, pegam uma carona até o trevo que liga

a cidade a Vargem Alegre e vão para o Distrito de São Cândido pegando carona, às

vezes em caminhão de leite. E é essa professora que será proibida de se alimentar,

depois de ter  saído de casa às 5 horas da manhã para começar a lecionar  às 7

horas?

São  salas  multisseriadas,  Deputado  Rogério  Correia.  Conversando  com  vários

colegas da região de Caratinga, lembrei-me de que há 30 anos as pessoas tinham

vergonha  de  dizer  que  estudavam  em  salas  multisseriadas,  pois  isso  acontecia

apenas no Distrito. Lembro-me de que havia em São Cândido, em Santo Antônio, no

Imbé, em Santa Rita, em Santa Bárbara, em Entre-Folhas, em Vargem Alegre. Foi

uma vitória quando conseguiram acabar com a sala multisseriada, e agora o governo

diz que isso é inovação, é moderno. É um absurdo total. Então, Deputado Gilberto

Abramo, fico pensando: será que faremos, como disse o Deputado Duarte Bechir,

uma economia  de  palito?  Estão  economizando em um investimento  necessário  e

prioritário: a educação, para prejudicar as próximas gerações.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Caro colega Deputado Adalclever Lopes,

essa falta de investimento na segurança pública que V. Exa. mencionou é tão grave

que está afetando os salários dos Coronéis, cujo desespero é tão grande que alguns

estão sendo obrigados a montar empresas de segurança. Como, por lei, alguns são

impossibilitados, estão usando terceiros para fazer isso a fim de sobreviver. A falta de

investimento automaticamente mexe com o bolso do próprio Coronel. Portanto, temos

de olhar com carinho esse investimento na segurança pública.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Adalclever Lopes, não tive
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tempo  de  falar  durante  o  aparte  do  Deputado  Duarte  Bechir,  cujo  raciocínio  se

prolongou, mas fico mais à vontade de fazer aparte a V. Exa., mesmo porque teria de

fazer um aparte à luz da verdade, como disse o Deputado Duarte Bechir, e ficaria um

pouco incomodado. Perguntei ao Bispo Gilberto se a luz da verdade pode estar entre

nós, mas ele me respondeu que considera isso difícil. Então, com o Deputado Duarte

Bechir,  diante  da  luz  da  verdade  e  de  tanto  fundamentalismo governamental,  eu

ficaria um pouco incomodado. Fico mais à vontade com V. Exa., que é mais terreno e

torna mais fácil eu concordar ou não. É mais mundano, do ponto de vista da terra.

Fico  impressionado  de  ver  como  está  a  criatividade  de  um  governo  que  não

funciona.  Só funciona o Minas sem Governo.  Eles  vão,  portanto,  sendo criativos.

Primeiro, a culpa é da Presidenta Dilma. Tudo é culpa dela. Como não conseguem

governar, colocam a culpa em alguém. Depois de 10 anos no governo, querem fazer

o povo acreditar que a culpa é da Presidenta, que assumiu o governo agora. Não

satisfeitos com isso, agora é culpa do “tsunami”. Não conseguiram dinheiro no Japão

por causa dele. A questão é internacional: houve um “tsunami” no Japão, e o governo

de Minas não conseguiu o dinheiro emprestado. Aí, vai pedir à Presidenta Dilma. É

claro  que  ela  não  fará  como  o  Fernando  Henrique  Cardoso,  que  cobrou  juros

exorbitantes  a  Minas  Gerais,  na  época  de  Azeredo  e  do  FMI.  Então,  vão  até  a

Presidenta  Dilma,  que  eles  ainda  atacam  -  são  mal-agradecidos  -,  para  pedir  o

empréstimo que o Japão não fez.

Mas isso não aconteceu por causa do “tsunami” no Japão, não. V. Exa. acertou em

cheio: foi por causa do “tsunami” das contas de Minas, que está quebrada. Houve um

“tsunami” aqui, com um choque de gestão junto: o corte na educação, na saúde e na

segurança pública, muito bem lembrado pelo Deputado Gilberto Abramo. Não só os

Coronéis foram afetados, já não há Delegados de Polícia no interior. A Polícia Civil

não tem dinheiro para colocar gasolina. E eles fazem o quê? Pedem mais dinheiro

emprestado ao BNDES. Trata-se daquela história: vende-se o almoço para pagar a

janta. E vão se endividando, assim como o FHC fez com o FMI. Foi preciso o Lula

chegar e resolver o problema.

Aqui em Minas, teremos de dar um jeito nisso. Mas não podemos aceitar que sejam

votados novos empréstimos. Se não foram feitos, são novos. Não entendi o que disse
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o  Deputado Duarte  Bechir,  deve ser  por  causa  da  luz  da  verdade,  que deve ter

queimado  um  pouco  de  seu  cérebro.  O  empréstimo  que  foi  feito  é  novo.  Eles

tentaram o antigo com o Japão,  mas o “tsunami”  não deixou.  Segundo ele,  foi  o

“tsunami”, mas acredito que tenha sido o “tsunami” das contas do Estado.

Agora estão querendo um novo empréstimo. Nós vamos aprová-lo para quem está

tão endividado? E esse novo empréstimo resolverá o problema do TAG? O Deputado

Duarte Bechir disse que nós votamos um TAG para ferir a Constituição, mas eu não

votei nenhum TAG para isso. Aliás, isso nem foi votado aqui. Quem assinou o TAG foi

o Prof. Anastasia, Governador do Estado, e o Tribunal de Contas, cujo relator foi o

meu amigo,  o  Deputado  Mauri  Torres,  Líder  do  Governo,  que  continua  Líder  do

Governo no Tribunal de Contas.

Pediria apenas mais um minuto, Deputado Adalclever Lopes, só para esclarecer o

conteúdo  desse  problema  da  saúde,  porque,  no  tocante  à  educação,  eles  nem

justificam nada. Em relação à educação, a própria base do governo não tem o menor

argumento para justificar por que não estão investindo 25% na educação. Na saúde,

eles falam que o problema é novo em razão da recente regulamentação da Emenda

nº 29. Essa foi a fala do Deputado Duarte Bechir. Portanto, no caso da saúde, seria

necessário um prazo para se adaptar à nova regra, o que não é verdade nesse caso,

e vou explicar o motivo. Não se trata de uma regra nova, nem de investimento de

dinheiro do Estado em saneamento básico, porque com isso nós concordamos. O

que o governo vinha fazendo era algo que não podia desde o princípio da Emenda nº

29, que era utilizar o recurso da Copasa como se fosse do caixa do governo. Isso

nunca pôde. Desde 2003, o Tribunal de Contas vem dizendo que isso não pode.

Quanto à questão de se utilizar o recurso para o próprio saneamento do Estado,

isso, sim, era um problema que estava em suspenso, digamos assim. Mas agora,

com a regulamentação da Emenda nº 29, é claro que isso não pode. Vamos dar um

desconto. Já sobre a utilização do dinheiro da Copasa como orçamento do Estado,

isso nunca pôde. Você não pode pegar o dinheiro da Petrobras e dizer que é receita

orçamentária do governo federal. É claro que não. A mesma coisa não pode ser feita

com o dinheiro da Copasa e da Cemig, e é o que eles faziam. Assim, eles justificavam

o gasto da Copasa em saneamento como se fosse da saúde – um gasto próprio da
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empresa. Está claro. É evidente que essa é uma análise equivocada desde o início.

Aliás, desde 2003 o Tribunal de Contas vem dizendo que isso não pode. O problema

não está sendo adaptado à nova realidade da regulamentação da Emenda nº 29,

Deputado Duarte Bechir. Eles não estão fazendo isso. A regulamentação da Emenda

nº 29 é dinheiro do Estado, que não mais poderá ser aplicado em saneamento. Daqui

para  a  frente,  isso  não será  mais  possível.  Entretanto,  é  um problema pequeno,

porque eles nunca usaram o dinheiro do Estado para o saneamento. Nunca usaram.

Eles usavam o dinheiro da Copasa. Essa é a diferença que gostaria de contabilizar. O

truque que sempre foi usado, mas nunca foi permitido, no caso da saúde.

Quanto à educação, o recurso da Previdência também nunca pôde ser utilizado

como despesa educacional, isto é, como investimento na educação. É claro que não,

porque é o dinheiro do pagamento do aposentado da Previdência. Isso nunca pôde

ser feito em lugar nenhum. E agora o governo faz um TAG com o Tribunal de Contas,

dizendo que ele não precisará utilizar os 12% e os 25%, para se adaptar a algo que

nunca pôde acontecer. Dessa forma, o Tribunal de Contas dá um aval ao governo do

Estado para que ele continue descumprindo a Constituição. Isso não foi votado por

esta Casa. Nenhum Deputado votou isso aqui. Aliás, não sei de onde o Deputado

Duarte Bechir tirou essa ideia. O que foi votado nesta Casa foi a possibilidade de um

TAG que não fira a lei nem a Constituição, é óbvio, para ajuste de gestão de uma

prefeitura ou do governo. Agora, poder não cumprir a Constituição, realmente, é uma

novidade.

Os Deputados Estaduais do PT que convivem com os tucanos de outros Estados

elegeram  Minas  Gerais  como o  Estado dos  piores  tucanos.  Os tucanos  mineiros

foram eleitos unanimemente pelos petistas de São Paulo e até de Goiás,  onde o

Cachoeira tem lá os seus tentáculos com o Marconi Perillo, todos disseram que os

tucanos mineiros  são mais neoliberais,  mais  conservadores.  E esse título ganhou

também o Prof. Anastasia e o seu governo também, com o TAG e com o magistério

com fome. As professoras não podem se alimentar.  As pessoas acham que estou

mentindo. Falam: “Ô, Deputado, isso é coisa da Oposição, vê se um Governador vai

proibir  uma professora de se alimentar na escola!”.  Sim, mas lá está proibido, há

orientação  da  Secretaria.  Não  pode,  e  as  professoras  bateram  prato  vazio  na
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Assembleia Legislativa. E eles falaram: “Ô, Deputado, V. Exa. inventa cada uma...”.

Passamos por mentirosos, ainda. Como alguém vai acreditar que uma Secretária

de Educação oriente uma Diretora de escola a não deixar uma professora comer da

merenda do aluno? Vão dizer que a culpa é da Dilma, que há uma lei. Mas eles dizem

que no Estado deles, não. O Alckmin não autorizou isso em São Paulo, não, nem o

Perillo, do Cachoeira, fez isso em Goiás; nem o Demóstenes Torres. Fizeram isso só

em Minas. Governadores do PT, é evidente que não. Se um Governador do PT fizer

um negócio desse, deixar professora sem comer, eu vou lá tirar satisfação. Não deixo

isso ocorrer, não. Nem onde os tucanos governam houve isso. Perguntaram se no

Rio Grande do Sul houve, na época da Governadora Yeda Crusius. Lá, professora

também podia comer. Só em Minas Gerais uma professora não pode se alimentar. E

a culpa é da Dilma.

O que o Prof. Anastasia está fazendo do governo? O que o Governador Anastasia

está fazendo aqui? Agora ele está em Paris. Será que ele foi lá sorver um vinho tinto,

branco, na Praça La Madeleine, junto ao Senador Aécio Neves? O Senador Aécio

Neves está apertado agora porque há o caso do Cavendish - ele estava falando do

Governador Cabral e agora terá de explicar os R$311.000.000,00 do Sadala, braço

direito  do  Cavendish.  Está  chegando  aqui  também  o  Cachoeira.  Falaram  do

Cachoeira.

Enfim, Sr. Deputado, quero parabenizá-lo por tal abordagem. Por que, realmente,

assinar um TAG e possibilitar que a Constituição Federal simplesmente inexista no

item da saúde e da educação? Ou que seja aplicado menos do que algo que desde

1988 foi consagrado na Constituição? Nós temos mesmo é que fazer obstrução, o

que  V.  Exa.  vem-nos  ajudando  a  fazer.  Espero  que  esse  empréstimo  não  seja

conseguido de novo, porque é mais empréstimo para que o governo se encalacre

mais e deixe para o próximo governo mais dívida e uma solução sem problema, como

uma bola de neve. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes* - Deputado Rogério Correia, a lógica parece aquela

de que aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Interpretaram uma lei federal de

tal forma - porque direito não é matemática e é preciso haver entendimento da lei.

Assim,  entenderam que o  inimigo era  o  professor.  Eles  têm ódio  do  professor,  o
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PSDB tomou birra dos professores, e com isso há um massacre, uma perseguição

aos  professores  de  Minas  Gerais.  Os  professores  estão  sendo  perseguidos,  os

professores têm sido humilhados. Os professores de Minas Gerais hoje têm vergonha

de chegar  em casa com o  salário  que recebem. Daqui  a pouco vão dizer,  como

disseram em outros governos, que as professoras são mal casadas, não é?

Creio que temos de refletir muito antes de conceder esse empréstimo, como disse o

Deputado  Duarte  Bechir,  da  ferida.  Para  mim  é  fratura  exposta,  e  ele  está

minimizando.  Há  a  fratura  exposta  da  segurança  pública.  Hoje,  Deputado  Sávio

Souza Cruz, se você tiver um problema no Belvedere, com uma ocorrência policial,

num final de semana, você tem de ir para Vespasiano, porque não há um Delegado

de plantão. A Polícia Civil acabou. O investimento em segurança pública diminuiu. A

Polícia Militar também está sofrendo. Se o Prefeito não fornecer a gasolina e não

ajudar a consertar a viatura, não há nenhum Município em Minas Gerais que consiga

sustentar a sua segurança pública. Hoje o débito da segurança pública é do Prefeito.

O Prefeito é que tem de pagar a segurança pública do Estado. E, se não pagar, inicia-

se um boicote: “Ah, então, não vamos mandar viatura, não vamos mandar policial”. E

o Prefeito é chantageado porque ele é que está, em primeiro lugar, em contato com a

população, e aí parece que a culpa é dele. O Prefeito, além de ser responsabilizado

pelos apertos que o Município passa, tem de sustentar a segurança pública, que é

obrigação  do  Estado.  No  interior  do  Estado,  não  há  educação  e  saúde

proporcionados pelo Estado. Deputado Rogério Correia, não há segurança pública no

interior. Os dados foram retocados para que a segurança pública tivesse o mínimo

necessário.  Parecia  que havia uma sensação pior,  a  de que,  de fato,  não existia

segurança. Existia, sim, a insegurança.

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  hipótese  nenhuma podemos  deixar  que  isso

aconteça. A Oposição é necessária para que o poder não fique cego e ditador. Minas

Gerais passa por um período pior que a própria ditadura. Como V. Exa. disse: pior

que os canhões da ditadura é a mordaça que ganhou a mídia mineira em relação a

qualquer assunto que atinja o governo do Estado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Adalclever Lopes, agradeço

o aparte. É um prazer sempre renovado vê-lo na tribuna.
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O  Deputado  Duarte  Bechir,  em  sua  fala,  disse  que,  ao  ver  os  Deputados  da

Oposição,  vem  a  sua  mente  uma  música,  que  não  recordo  bem.  Curiosamente,

acontece o mesmo comigo ao ver certas manifestações dos Deputados da base, pois

me  recordo  daquela  marchinha:  “mamãe,  eu  quero  mamar”.  Sempre  me  lembro

dessa música quando assisto a certas  manifestações dos Deputados  da base do

governo.

O Deputado Duarte Bechir falou sobre o TAG e disse que a Casa o aprovou por

unanimidade.  Ele  está  confundindo  as  coisas.  O  que  a  Casa  aprovou  por

unanimidade foi o instituto, o instrumento, ou seja, a possibilidade de o Tribunal de

Contas,  preventivamente,  durante  o  mesmo exercício,  fazer  pequenas  correções,

sobretudo  com  as  prefeituras  do  interior,  que  não  têm  estrutura  e  mão  de  obra

qualificada para realizar pequenos ajustes, sempre de acordo com a lei. Não se trata

de fazer um TAG com o Governador do Estado, autorizando o descumprimento da

Constituição até o fim do seu mandato. Ninguém votou isso aqui.  Eu não votei,  e

ninguém  votou,  até  porque  isso  é  inconstitucional,  imoral  e  indecente.  Ninguém

votaria isso aqui.

Foi  dada  uma autorização  ao  governo  Anastasia  para  continuar  descumprindo,

como tem sido feito desde 2003, desde a posse do Aécio Neves, em seu primeiro

mandato, o mínimo constitucional da saúde e o mínimo constitucional da educação. É

isso  o  que  está  sendo,  em  tese,  autorizado,  como  se  isso  não  fosse  previsão

expressa da Constituição Federal como caso de intervenção nos Estados. Isso está

previsto. Está sujeito a intervenção o Estado que descumprir o mínimo constitucional

na saúde e na educação. Minas Gerais está se submetendo ao risco de intervenção

desde 2003. Aécio Neves é réu no processo por não ter cumprido a Constituição, e o

Governador Anastasia também o será. Isso é o que estamos alertando.

Além disso, está sendo armada uma bomba para explodir no próximo governo, pois

estão projetando o cumprimento para o próximo governo. A carência dos empréstimos

será também para o próximo governo. Gostaria que os mineiros julgassem se o que

está sendo aprovado aqui é ou não o mesmo empréstimo. Em dezembro foi aprovado

esse empréstimo,  que não foi  contraído.  Agora,  há  outro  projeto para  autorizar  o

empréstimo com outro financiador. Trata-se do mesmo empréstimo, isso de autorizar



699
____________________________________________________________________________

um empréstimo que não foi  contraído  ainda,  para ser contraído? Ele é ou não o

mesmo  empréstimo?  Estaremos  autorizando  o  mesmo  empréstimo  que  já  foi

autorizado?

É claro  que  estamos  autorizando  um  novo  empréstimo,  pois  ele  ainda  não  foi

contraído.  Isso  é  o  óbvio  ululante,  como  dizia  Nélson  Rodrigues.  Está  sendo

autorizado um novo empréstimo, já que ainda não foi contraído.

O Deputado Duarte Bechir registra que o empréstimo com a União é regido pelo

IGP-DI mais 7,5% e que, agora, o BNDES emprestará a 6%. Portanto, ele pontua a

diferença  do  governo  atual  para  o  governo  do  Fernando  Henrique  Cardoso.  O

governo atual empresta a 6%, e o governo do Fernando Henrique, o IGP-DI mais

7,5%. Ele próprio se encarrega de mostrar a diferença do tratamento que o governo

atual  dá  a  Minas  Gerais  em relação ao que deu o  Fernando  Henrique Cardoso.

Obrigado pelo aparte.

O Deputado Adalclever Lopes* - Deputado Sávio Souza Cruz, escutei V. Exa., o

Deputado Rogério Correia e o Deputado Duarte Bechir, que falou com muita modéstia

no  seu  pronunciamento,  reconhecendo  que  há  uma  ferida  e  que  ela  está  na

educação, na saúde, principalmente na segurança pública. Tenho certeza de que os

nossos conterrâneos de Campo Belo estão passando muito aperto com a segurança

pública. Os sítios, as fazendas e as residências estão sendo assaltadas por bandidos

que vêm de São Paulo. E a viatura não tem gasolina ou está quebrada. Os índices de

violência  no  Estado  aumentaram  assustadoramente.  Assalto  à  mão  armada,  um

número estrondoso.  A verdade  é  que Minas  Gerais  virou  refém  dos  bandidos.  A

segurança pública é um caos no Estado. Não adianta V. Exa., eu ou qualquer um

falarmos  diferente.  Os  dados  mostrados  na  mídia,  que  é  muito  bem  paga,  são

diferentes da realidade de Montes Claros, Deputado Tadeu Martins Leite. Lá, se o

Prefeito Municipal não sustentar a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles ameaçam tirar

tudo. Aí é que a população vai ficar sem nada. Tenho certeza de que quem sustenta a

segurança pública no Município são, em grande parte, os Prefeitos. E essa é uma

função do Estado.

O que é TAG? TAG é termo de ajustamento de gestão. Se você tem que ajustar, é

porque estava desajustado, porque tem algo errado. Da mesma forma, o TAC, termo
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de ajustamento de conduta. Só se ajusta o que está desajustado. Então, o governo

do Estado reconhece que havia alguma coisa desajustada no seu governo e fez um

TAG para  maquiar  novamente  os  dados  financeiros  do  Estado.  Deputado  Duarte

Bechir, o banco já disse que o Estado só tem capacidade de pegar empréstimo a

partir de 2013, porque ele não tem crédito nem capacidade de endividamento. Isso é

mentira.  Dizer  que está renovando também é mentira:  ele está fazendo um novo

empréstimo.

O Estado está numa situação crítica.  O grande plano de gestão,  o déficit  zero,

também é mentira. Quem tem déficit zero não deve. Não precisa ser economista para

saber isso. Se tem déficit zero, por que está devendo tanto? É uma mentira. O Estado

vive uma situação, não tem investimento, hoje não tem sequer um plano de gestão

verdadeira, a não ser aquele virtual. Tem um plano virtual e um, prático. Como disse

V. Exa., a prática é economizar, economizar palito na educação e na saúde, que é um

caos. Deputado Rogério Correia, como já disse, não precisa ser anunciado de forma

diferente porque lá, no Município onde as pessoas vivem, elas procuram saúde, mas

não têm. Para as professoras, coitadas, está sendo uma humilhação – esse decreto é

humilhante -, elas não têm direito de se alimentar.

Deputado Sávio Souza Cruz, houve um pedido de CPI nesta Assembleia, com a

assinatura de 40 Deputados, mas, de uma hora para outra, foi um corre-corre para

tirar assinatura, uma coisa violentíssima. Não sei se é ou não verdade, mas o zum-

zum que houve no Plenário era esse: “Tira a assinatura que te dou um (- Palavra

expungida  por  determinação do Sr.  Presidente.)”.  Essa é  a  grande verdade.  Não

acredito nisso. Acho que aqui ninguém faz isso.

Questão de Ordem

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, tendo em vista que não há quórum

para continuar a reunião, solicito, de plano, o seu encerramento. Agradeço ao povo

mineiro a oportunidade de poder falar a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Tadeu Martins Leite) - (- Faz a chamada.)
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O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  14  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  de  forma  responsável  e  muito

consciente, este Parlamento não pode e não deve, em alguns momentos, esquecer

que  a  nossa  fala  e  nossas  ações  são  sempre  de  respeito  e  dentro  da  ordem.

Infelizmente,  o  Deputado  Adalclever  Lopes  dizer  que  alguns  Deputados  talvez

recebessem  ou  receberam  algum  (-  Palavra  expungida  por  determinação  do  Sr.

Presidente.). Peço a retirada disso dos anais da Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência determina a retirada da citação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada,  e para a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  nos termos  do edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Presidência do Deputado Jayro Lessa

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Questões  de  ordem  -

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

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Jayro Lessa - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - João

Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
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Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza  Lara  -  Neilando Pimenta  -  Pinduca Ferreira  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

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

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero comunicar a V. Exa. e aos

demais colegas Deputados que, a partir desta data, entraremos em total obstrução

até  que  a  PEC nº  23  seja  pautada.  É  inadmissível.  A PEC nº  23  não é  de  um

Deputado desta Casa, ela está subscrita por 76 Deputados. É a PEC que determina a

publicidade e a transparência dos salários, dos vencimentos e de todas as vantagens

de  qualquer  natureza  de  Promotores,  Procuradores,  Juízes,  Desembargadores,

Conselheiros  dos  Tribunais  de  Contas,  Secretários  de  Estado,  ou  seja,  de

funcionários dos Poderes, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Ademais dos

Diretores desta Casa, dos servidores públicos desta Casa, do Tribunal de Contas, do

Judiciário  e  do  Executivo.  A  PEC,  relatada  de  forma  brilhante  pelo  Deputado

Sebastião Costa, tem apenas um parágrafo, acrescenta um parágrafo, que é o § 4º,

ao art. 73 da Constituição do Estado. Sr. Presidente, enquanto faço uso da tribuna,

gostaria que a assessoria me fornecesse a Constituição do Estado, porque faremos

aqui a leitura do art. 73, que é uma linha da Constituição. Penso, Presidente, que não

dá  para  entender  isso.  Hoje  conversamos  com  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  -

estávamos eu e o Deputado Inácio Franco ao lado do Deputado José Henrique, que

preside esta Casa de forma interina -, e foi feito um acordo para que a PEC nº 23
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fosse pautada. Sr. Presidente, projeto entra na pauta por determinação do Presidente

deste  Poder.  Até  então  tínhamos  acertado  e  alinhavado  essa  questão  com  o

Presidente Dinis Pinheiro, hoje Governador interino, e o Presidente José Henrique.

Mas  parece  que  sempre  que  queremos  avançar  com  uma  proposta  que  traz

transparência ao poder público, Deputado Rômulo Viegas, alguém nos bastidores, de

forma  escamoteada,  de  forma  velada,  não  deseja  a  transparência  nas  contas

públicas. É bom que o cidadão que nos está assistindo saiba que havia um acordo

para colocar a PEC nº 23 em pauta. Que PEC é essa? É a PEC que determina a

publicidade de todos os salários  de  todos os Poderes e órgãos da administração

pública do Estado de Minas Gerais e também dos servidores. Sr. Presidente, veja o

que diz o “caput” do art. 73 da nossa Constituição: “A sociedade tem direito a governo

honesto,  obediente  à  lei  e  eficaz”.  Que  obediência?  Que  transparência?  Que

transparência é essa de conseguir  76 assinaturas de uma proposta de emenda à

Constituição e levar 10 meses para que o parecer seja relatado? Graças a Deus, o

Deputado Sebastião Costa o fez, de forma brilhante, em apenas um parágrafo. Ele

acrescenta um parágrafo, que é o § 4º, ao art. 73. O que os Deputados desta Casa

estão temendo? De quem estão vindo essas informações? Quem são as pessoas que

não têm interesse em que essa PEC seja votada? Então, Sr. Presidente, é muito triste

apresentar  uma  matéria  e  levar  a  cada  Deputado  desta  Casa...  Os  Deputados

assinam, e nós avançamos. V. Exa. que está presidindo esta reunião neste momento

é um dos grandes apoiadores dessa proposta de emenda à Constituição, assim como

vários  outros  Líderes  da  Casa.  Parece-me  que  não  se  sabe  de  onde  vêm  as

informações. O Deputado José Henrique me liga agora, faltando 15 minutos para as

18 horas, para dizer: “Deputado, estamos com um probleminha. Não se vai poder pôr

a  PEC  nº  23  na  pauta”.  De  onde  vêm  esses  problemas  se  comunicamos  ao

Governador  interino,  o  então  Presidente  de  fato  e  de  direito  desta  Casa,  e  se

havíamos conversado com o Deputado José Henrique? E aí, na calada e na surdina,

surge alguém que não quer a transparência. Quero dizer a V. Exa. que, a partir desta

data, já me inscrevi para discutir todos os projetos na pauta. Todo e qualquer projeto

que estiver aqui estaremos emendando, discutindo por uma hora e encaminhando por

10 minutos até que alguém apareça e diga: “Sou contra a PEC, Deputado Sargento
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Rodrigues. Acho que não devo, apesar de 76 Deputados a terem assinado”. Então

estou comunicando a V. Exa., e, quem sabe, os Deputados José Henrique e Bonifácio

Mourão e  os  demais  Líderes  da  Casa tomem conhecimento  de  que o  Deputado

Sargento Rodrigues estará empenhado em obstrução 24 horas por dia nesta Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  estou

protocolando  na  Mesa  um  pedido  de  providência,  tendo  em  vista  que  hoje,  na

primeira etapa da Comissão de Direitos Humanos, foram votados na contramão do

que  prescreve  o  Regimento  Interno  requerimentos  que  não  poderiam  ter  sido

apreciados naquele momento. Na Comissão de Direitos Humanos havia hoje uma

audiência pública, e só poderia ser votado, conforme prescreve a Instrução Normativa

nº 15, no momento correto. Então estou pedindo o cancelamento dos atos que foram

apreciados em descumprimento com o Regimento Interno por entender que, acima de

tudo, ele nos conduz e nos guia, mostrando os passos que nós, Deputados, temos de

tomar. Ser regimentalista é cumprir o Regimento acima de tudo. Quem não o cumpre

não pode levantar a bandeira de ser regimentalista hora alguma. Dentro do prazo que

a  lei  prescreve,  estamos  solicitando  o  cancelamento  daquilo  que  foi  votado  em

desacordo com o Regimento  Interno.  O que foi  votado hoje  não poderia  ter  sido

apreciado naquele momento. Considero um desrespeito aos membros da comissão.

Fomos à reunião às 22 horas, às 4 horas. No entanto, não convém aceitar, como não

poderia,  que  as  coisas  sejam  votadas  da  forma  que  um  Presidente  quer,

diferentemente do que prescreve o Regimento Interno. Nós aqui, Presidente, temos

de andar  de  acordo com a prescrição dele.  Não podemos  analisar  outra  matéria

senão a que está prescrita nele. Quero dar mais um exemplo a V. Exa. O limite para

iniciar-se  uma  reunião  nesta  Casa  tem  de  estar  dentro  do  horário  em  que  os

funcionários  estejam  prontos.  Convocar  funcionário  para  vir  aqui  às  4  horas  da

manhã! Qual é o encaminhamento que se faz às 4 horas da manhã, Sr. Presidente?

Para  que reunir  e  chamar  funcionário  às  4  horas  da  manhã? Diga-me o  porquê.

Acredito que, com o tempo, as respostas cada um vai dando.  Sr.  Presidente, por

notar que não há mais quórum, peço o encerramento, de plano, da reunião. Muito

obrigado.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.060,  3.061  e  3.062/2012,  uma  vez  que

permaneceram  em  ordem  do  dia  por  quatro  reuniões.  A Presidência  informa  ao

Plenário que, no decorrer  da discussão,  foram apresentadas ao Projeto de Lei  nº

3.060/2012 uma emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 2, e uma

do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do art. 188

do  Regimento  Interno,  a  Presidência  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à

Comissão de Fiscalização Financeira para parecer; que, no decorrer da discussão, foi

apresentada ao Projeto  de Lei  nº  3.061/2012 uma emenda do Deputado Rogério

Correia, que recebeu o nº 2, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer;  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.062/2012 uma emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3, e, nos

termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto

à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer; e que a emenda encaminhada

pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº 3.062/2012 por meio da Mensagem

nº 222/2012, publicada em 27/4/2012, foi incorporada ao parecer da Comissão de

Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 19.969, de 26  de dezembro de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor

total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem  aplicados  na  execução  dos
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seguintes programas:

I - 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - PDI II -, no valor

de  até  R$469.773.000,00  (quatrocentos  e  sessenta  e  nove  milhões  setecentos  e

setenta e três mil reais);

II - Programa de Infraestrutura Rodoviária, no valor de até R$1.980.043.000,00 (um

bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil reais).

Parágrafo único - As operações de que trata o “caput” têm por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado de Minas Gerais, em especial as ações definidas no

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  –  PPAG  –,  relacionadas  às  ações  de

Modernização do Sistema Prisional, Segurança na Copa e Disseminação de Acesso

aos Sistemas de Informação.”.”.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei serão enviados à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantidos

disponíveis para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei serão enviados à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantidos

disponíveis para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. ... - O contrato e demais documentos jurídicos firmados para a realização da

operação de crédito autorizada pelo art. 1º desta lei serão enviados à Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da  Assembleia  Legislativa  e  mantidos

disponíveis para acesso público por todo o período de vigência da operação.”.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 2012.

Rogério Correia

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem

do  dia:  (-  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na edição do  dia  10/5/2012.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, Neilando Pimenta e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Bosco, por

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

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

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

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

membros da Comissão presentes. 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 Proposta de Ação Legislativa nº 1.669/2012, de

autoria popular. 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 aprovada a Proposta de Ação Legislativa nº 1.669/2012 na

forma  de  requerimentos  apresentados  pelos  relatores  (relator:  Deputado  André

Quintão; relatores parciais: Deputados Carlin Moura e Duarte Bechir). Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado André Quintão em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da
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PMMG pedido  de  informações  sobre  o  ocorrido  em assembleia  de  bancários  em

Betim, em 21/4/2012, e sobre o papel desempenhado pela corporação; e é adiada a

votação de requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia para debater a situação da Faculdade de Engenharia da UEMG de João

Monlevade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  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 3.060 a 3.062/2012 são retirados da

pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais,

assim como os Projetos de Lei nºs 175/2011 e 2.781/2012, em face de requerimento

do Deputado Romel Anízio, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, na forma

do vencido no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 568 e 1.561/2011 (relator: Deputado

Romel  Anízio),  2.056/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio),  2.196/2011  (relator:

Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição) e 2.729/2011 (relator: Deputado

Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos

de  Lei  nºs  2.169/2011  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes),  2.730/2011  (relator:
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Deputado  Gustavo  Perrella),  2.731/2011  e  2.856/2012  (relator:  Deputado  Romel

Anízio) e 2.907/2012 (relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição); e

pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  490/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Gustavo Perrella),

2.344/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  Deputado Antônio  Júlio),  3.033/2012 (relator:  Deputado Doutor  Viana,  em

virtude de redistribuição), 3.056 e 3.058/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella) e

3.057/2012 (relator: Deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição). Na fase de

discussão do parecer em que o relator, Deputado Romel Anízio, conclui pela rejeição

do Projeto de Lei nº 1.270/2011, no 1º turno, o Presidente defere pedido de vista do

Deputado Doutor Viana. O Projeto de Lei nº 532/2011 é convertido em diligência ao

Corpo de Bombeiros Militar,  a  requerimento do relator,  Deputado Ulysses Gomes,

aprovado pela Comissão. O Deputado Gustavo Perrella retira-se da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas pedido de informações sobre as

aposentadorias  do  Sr.  Elmo  Braz,  ex-Deputado  e  ex-Conselheiro  dessa  Corte;  e

Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de

informações  sobre  a  empresa  Laticínios  Vale  do  Carangola  Ltda.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette de Andrada -  Sargento

Rodrigues - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2012

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Glaycon Franco e Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Leite, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Glaycon Franco, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,

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

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

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

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

discussão  e  a  votação  de  proposições  na  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  reunião  de

audiência  pública  em  São  José  da  Lapa,  para  debater  a  insuficiência  de

abastecimento  de  água  naquela  localidade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2012.

Rogério Correia, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Carlos Henrique e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado , declara aberta a
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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  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  nota  técnica

elaborada pela  Consultoria  da Casa em resposta a requerimento desta Comissão

referente alteração do art. 3º da Lei nº 19.445 de 2011, a fim de viabilizar o transporte

metropolitano  ou  intermunicipal  de  passageiros  realizado  por  táxi,  permitindo  o

retorno de táxis ao Município de origem com passageiros. 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  2900/2012.  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 Délio

Malheiros (6)  em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a Comissão de Saúde, para discutir a qualidade na prestação de serviços dos

laboratórios clínicos do Estado de Minas Gerais; seja realizada reunião de audiência

pública para discutir  as  dificuldades que os consumidores estão enfrentando para

conseguir  a  portabilidade  de  financiamento  bancário;  para  discutir  os  reflexos

causados aos consumidores e contribuintes em razão dos atrasos das obras do Bus

Rapid Transit – BRT -, em decorrência da suspensão dos contratos de licitação delas,

por determinação dos Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; seja realizada

visita  à  embaixada  americana  no  Brasil,  para  conhecer  e  discutir  o  projeto  de

instalação do consulado americano em Belo Horizonte e auxiliar com propostas para

que  a  referida  implantação se  concretize  com  urgência;  e  em  que  solicita  sejam

confeccionados mil  exemplares do Código de Defesa do Consumidor,  para serem

distribuídos à população com o objetivo de difundir junto ao consumidor mineiro todos

os direitos, garantias e deveres nele previsto; e Antônio Júlio em que solicita seja

realizada reunião com convidados para dar continuidade ao debate sobre a prestação

do serviço de telefonia móvel nos Municípios beneficiados com o Programa Minas

Comunica. Foi aprovado relatório de visita da Comissão de Defesa do Consumidor e
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do Contribuinte ao Procon Assembleia, unidades da Praça Sete e do Bairro Lourdes.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Duilio de Castro.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Délio  Malheiros  e  Carlos

Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

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

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no Diário Legislativo na data mencionada entre parênteses: do Sr. Paulo

Melo, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (26/4/2012);

das Sras. Solange Procópio Xavier, Juíza de Direito Substituta, e Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; e dos Srs.

Fábio Roberto Machado, Promotor de Justiça da Comarca de Águas Formosas; Cel.

PM Marco Antônio Badaró Bianchini,  Chefe da Assessoria Institucional de PMMG;

Lucio  Meijon  Campolina,  Delegado  de  Polícia  Federal,  Chefe  da  Delegacia  de

Controle  de  Segurança  Privada;  e  Geraldo  de  Morais  Júnior,  Delegado  Geral  de

Polícia (28/4/2012). 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

2.974 e 2.982/2012. 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
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um por sua vez, são aprovados os requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir em que solicitam seja

realizado um  debate  público  para  discutir  segurança pública e  a  cooperação  dos

Estados da Federação no combate à criminalidade; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Délio Malheiros em que solicitam

seja encaminhado ao Cap. PM José Procópio Correia Júnior, Chefe da Seção Técnica

de Trânsito da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, manifestação de

aplauso por sua apresentação sobre o Plano Mineiro de Prevenção e Atendimento a

Acidentes  de  Trânsito  Terrestre,  realizada  na  5ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão;  do  Deputado  João  Leite  (2)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à

Secretaria  de Estado de Defesa Social,  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  Delegado

Titular da 2ª Delegacia Distrital de Vespasiano, localizada no Bairro Jardim da Glória,

pedido de providências para oferecer condições dignas aos indivíduos que, nos finais

de  semana,  têm  sido  colocados  dentro  de  um  micro-ônibus  à  porta  da  referida

delegacia,  em  condições  desumanas,  enquanto  aguardam  pela  confecção  do

Registro de Evento de Defesa Social – Reds; seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Defesa Social, ao Comandante-Geral da PMMG, ao Chefe da Polícia Civil

pedido de providências para avaliar  a possibilidade de celebrar convênios com as

instituições  financeiras  que  possuem  correspondentes  bancários  nos  diversos

Municípios  mineiros,  com  vistas  a  assegurar  condições  de  segurança  nesses

estabelecimentos, tanto para seus funcionários quanto para seus usuários, haja vista

o  crescente  número  de  eventos  de  defesa  social  envolvendo  esses  públicos;  da

Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado João Leite (2) em que solicitam sejam

encaminhados  às  superintendências  regionais  do  Estado  da  Caixa  Econômica

Federal e do Banco do Brasil pedidos de providências para aumentarem os recursos

destinados a prover  maior seguranças às operações de transferências  de  valores

entre os estabelecimentos, inclusive os correspondentes bancários instalados; seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG pedido

de  providências  para  avaliarem  a  possibilidade  de  se  instalarem  câmeras  de

vigilância  nas  imediações  de  parte  de  estabelecimentos  do  tipo  correspondentes

bancários,  com vistas  a coibir  roubos  e violências  nesse estabelecimentos contra
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usuários e trabalhadores; dos Deputados Délio Malheiros e Sargento Rodrigues em

que solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a arrecadação

da  Contribuição  para  Custeio  da  Iluminação  Pública  -  CCIP  -,  relativa  a  Belo

Horizonte,  especialmente  em  relação  aos  valores  efetivamente  aplicados,  à

destinação de sobras e se os valores contemplam os planos de luz; do Deputado

Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado ao Comando da PMMG pedido de

providências para que destine viaturas ao Município de Itamarandiba; do Deputado

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao

policial militar 1º Sgt PM Douglas Morais de Carvalho, lotado no Batalhão de Rondas

Táticas Metropolitanas - BLT Rotam/PMMG, pelos 21 anos de serviços prestados ao

referido batalhão; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir o déficit do efetivo da Polícia Civil e a repercussão na prestação de serviços

de segurança pública à população mineira; da Deputada Maria Tereza Lara (2) em

que solicita seja realizada visita à Secretaria de Estado de Defesa Social a fim de

discutir uma solução para a situação dos adolescentes infratores de Betim, devido ao

fechamento  do  2º  DP para  adolescentes;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Secretário  de Estado de Defesa Social  pedido de providências  para que avalie  a

atribuição às Guardas Municipais de expedirem registros de eventos de defesa social

– Reds –, para infrações de baixo teor ofensivo, atendendo à reivindicação unânime

dos guardas municipais de todas as regiões do Estado, presentes à audiência pública

realizada  por  esta  Comissão;  do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre

os gastos efetuados pelo Estado em segurança pública nos últimos cinco anos, bem

como os valores repassados pela União através do Fundo Nacional de Segurança

Pública e do Fundo Penitenciário  Nacional,  no mesmo período; do Deputado Luiz

Carlos  Miranda em que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública,  para

discutir e cobrar providências dos órgãos de segurança pública do Estado em relação

ao  desaparecimento,  há  três  meses,  do  músico  Vinícius  Maia  de  Carvalho;  do

Deputado Carlos Henrique em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir os assaltos às joalherias dos "shopping centers". É adiada a votação, a

requerimento  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  aprovado  pela  Comissão,  do
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requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja formulado apelo à

Secretaria de Estado de Defesa Social para que agilize a utilização da internet para

fins  de  registro  de  ocorrências  policiais.  É  recebido  o  requerimento  do  Deputado

Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir

a desintegração das polícias militar e Civil no combate à criminalidade. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

João Leite, Presidente - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Paulo Lamac,  Duarte Bechir,  Luiz Carlos  Miranda e  Rômulo Viegas,  membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

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

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

subscreve.  A Presidência  informa que a  reunião  se destina  a discutir  as  políticas

públicas  habitacionais  de  acesso  à  moradia  no  Município  de  Belo  Horizonte  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.  Fabiana

Rocha Marques encaminhando cópia do acórdão referente ao recurso ordinário de

sua reclamatória trabalhista e do acórdão referente ao agravo regimental instaurado

pela Presidência do TRT da 3ª Região; e do Sr. Renato Zouain Zupo dando ciência

dos problemas carcerários ocorridos na Comarca de Araxá e solicitando providências

quanto à situação em que se encontram os presos do presídio desse Município; e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  das Sras.  Maria Coeli  Simões Pires,  Secretária  de Casa Civil;

Maria da Glória Reis, Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte (27/4/12); Cleide

Pereira da Silva, Coordenadora da 9ª Promotoria de Justiça Militar; Cristina Soares de

Oliveira  e  Almeida  Nobre,  Procuradora  Regional  do  Trabalho  e  Secretária-Geral

Adjunta do Conselho Nacional do Ministério Público; Marcela Amorim Brant, Chefe de
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Gabinete da Presidência do BDMG; e dos Srs. Cláudio Renato dos Santos Costa,

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça;  Rodrigo  Filgueira  de  Oliveira,  Coordenador  do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das

Pessoas com Deficiência e Idosos; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça;  Luiz  Carlos  Danunzio,  Diretor-Geral  do  Complexo  Penitenciário  Nelson

Hungria;  Carlos  Geovane  Rodrigues  Queiroz  e  Leonardo  Correa  Camargo,

respectivamente, Gerente de Desenvolvimento Sustentável e Gerente de Núcleo da

Superintendência  de  Negócios,  Varejo  e  Governo  do  Banco  do  Brasil  em  Minas

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

Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Chefia da Polícia Civil; Mário Konichi

Higuchi Júnior,  Promotor de Justiça; Wagner de Oliveira Cavalieri,  Juiz de Direito;

Antônio  Gama  Júnior,  Subcorregedor-Geral  de  Polícia  Civil;  Bruno  Renato

Nascimento Teixeira, Ouvidor Nacional de Direitos Humanos (28/4/12). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cristiane Santos

Fernandes Orneles, Assessora Jurídica do Ministério Público, representando a Sra.

Marta Alves Larcher, Coordenadora Estadual da Promotoria de Justiça de Defesa da

Habitação e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; Cleide Aparecida Nepomuceno,

Coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais;  e  os  Srs.  José  Flávio  Gomes,  Diretor  de  Habitação  da  Urbel,

representando p Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de Obras e

Infraestrutura  de  Belo  Horizonte;  Aluízio  Rocha  Moreira,  Chefe  da  Divisão  de

Empreendimentos  da  Urbel,  representando  o  Sr.  Claudius  Vinicius  Leite  Pereira,

Presidente; Emílcio José Lacerda, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos  Humanos;  Wagner  Dias  Ferreira,  membro  colaborador  da  Comissão  de

Direitos Humanos da OAB-MG; Marcos Landa, Coordenador Nacional do Movimento

de Luta pela Moradia,  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 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, em turno único, do Projeto de Lei nº

2.868/2012 (relator: Deputado Paulo Lamac). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

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

Deputados Durval  Ângelo  (2)  em que solicita  seja realizada reunião  de  audiência

pública para discutir a transferência de 17 pacientes do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, em 30/4/2012, da Clínica Serra

Verde para a Casa de Saúde Santa Izabel, hospital psiquiátrico privado localizado em

Barbacena, em desrespeito ao direito de desinstitucionalização, previsto em lei; sejam

encaminhados ao Prefeito de Belo Horizonte o documento intitulado "Em defesa da

vida  e  da  cidadania,  contra  o  preconceito  e  a  intolerância"  e  manifestação  de

solidariedade  desta  Comissão  com  o  serviço  residencial  terapêutico  e  com  sua

manutenção, em defesa da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e dos direitos

de  pacientes  psiquiátricos;  Sargento  Rodrigues  (2)  em que solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater denúncias sobre as atividades do crime

organizado em Juiz de Fora, com participação de policiais civis e militares do Estado;

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos  sobre  denúncia  contra  o  Maj.  BM Adilson  Andrade  de  Souza de

abuso  de  autoridade,  assédio  moral,  tratamento  desumano  e  humilhante  e

transferências  arbitrárias,  em  desvafor  do  2º-Ten.  QOBM  José  Fabiano  Soares

Martins, lotado no Pelotão dos Bombeiros de Frutal-MG; Paulo Lamac em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para discutir a política do Estado sobre

habitação para  os  segmentos  necessitados da  população.  Assume a  direção dos

trabalhos o Deputado Paulo Lamac. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 14 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Sargento Rodrigues – Rogério Correia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, e decorrente

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 436/2007, dispõe sobre o acondicionamento

de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  o  projeto  foi  encaminhado  à

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  que,  em  sua  análise  do

mérito,  opinou  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresentou.

A requerimento do Deputado Célio Moreira, vem agora o projeto a esta Comissão

para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei sob análise tem por objetivo obrigar o comércio varejista mineiro a

disponibilizar  para  os  consumidores  sacos  ou  sacolas  de  material  reciclável  ou

biodegradável para acondicionamento de mercadorias. Além disso, institui a taxa de

reciclagem  de embalagens,  a  ser  recolhida  pelo  comércio  varejista,  condiciona  o

licenciamento  ambiental  ao  atendimento  das  determinações  mencionadas,  impõe

penalidades ao empreendimento que descumprir as normas que busca estabelecer e

obriga o Estado a incentivar o consumidor a usar sacolas de uso permanente para

acondicionamento de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais.

Ao projeto sob comento foram anexadas cinco outras proposições. Em razão disso,

passaremos agora a um breve relato das contribuições de cada uma delas à matéria

aqui tratada.

O Projeto de Lei nº 1.043/2011, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

propõe a a substituição do uso de sacola plástica pelo uso de sacola ecológica nos

estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do poder público sediados no
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Estado, sob pena de expedição de notificação, de aplicação de multa e de interdição

do estabelecimento.

O  segundo  projeto  anexado  à  proposição  sob  exame,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.432/2011, de autoria do Deputado Paulo Lamac, dispõe sobre a substituição do uso

de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas por sacos de lixos ecológicos e

sacolas ecológicas. A proposição define saco de lixo ecológico e sacola ecológica

como aqueles confeccionados com material oxibiodegradável, podendo a sacola ser

também  do  tipo  retornável.  As  penalidades  por  descumprimento  do  disposto  no

projeto são as mesmas instituídas pelo Projeto de Lei nº 1.043/2011, acrescidas da

possibilidade  de  cassação  do  alvará  de  localização  e  funcionamento  do

estabelecimento.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 2.971/2012, de autoria da Deputada Liza Prado,

prevê a proibição da distribuição ou da venda de embalagens de plástico e papel que

não  sejam  consideradas  ecologicamente  corretas.  Nessa  perspectiva,  os

estabelecimentos  comerciais  ou  industriais  se  obrigariam  a  distribuir  embalagens

ecológicas fabricadas com papel oriundo de reflorestamento ou de novas técnicas

comprovadamente  sustentáveis.  Além  disso,  caberia  ao  Estado  estabelecer  uma

política  de  logística  reversa  que  se  encarregasse  de  destinar  as  embalagens

distribuídas às usinas de reciclagem ou compostagem. A pena para descumprimento

do  disposto  na  norma  seria  a  suspensão  do  alvará  de  funcionamento  do

estabelecimento pelo período mínimo de 48 horas.

O  Projeto  de  Lei  nº  3.066/2012,  também  de  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,

pretende  obrigar  os  estabelecimentos  comerciais  do  Estado  a  fornecer  sacolas

biodegradáveis confeccionadas com material de ciclo curto ou recipientes de papel

para  o  acondicionamento  dos  produtos  adquiridos.  O  descumprimento  da  norma

acarretaria pena de multa ao comerciante.

Por fim, o Projeto de Lei nº 3.149/2012, de autoria do Deputado Alencar da Silveira

Jr.,  além  de  instituir  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  sacolas  plásticas

biodegradáveis  aos  clientes  de  supermercados,  hipermercados,  atacadistas  e

estabelecimentos varejistas congêneres, traz a obrigação da existência da prestação

de serviço de acondicionamento das mercadorias comercializadas por parte desses
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empreendimentos.

Colocadas as contribuições dos projetos anexados a esta proposição, retomamos a

sua análise. A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da

proposição  e  concluiu  por  sua  juridicidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou, com o fim de corrigir vícios de ordem constitucional contidos no projeto

original  e  de  incorporar  contribuições  dos  projetos  anexados.  Entre  as  correções

propostas, está a retirada, do corpo do projeto, da taxa de reciclagem de embalagens,

uma vez que ela não se enquadra no conceito constante do inciso II do art. 145 da

Constituição da República, e da possibilidade de suspensão das atividades ou perda

da licença de funcionamento, por se tratar de competência municipal.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com grande propriedade,

descreveu as experiências ligadas à utilização de sacolas plásticas em outros países,

nos Estados do Paraná, do Mato Grosso e no Município de Maringá. Opinou pela

inclusão  de  prazo  para  permitir  a  adaptação  e  a  operacionalização  da  medida

proposta, levando em conta a capacidade da indústria de sacos e sacolas plásticas

de produzir  esses  artigos  em quantidade suficiente  para  atender  a  demanda e a

situação  de  milhares  de  pessoas  que  trabalham  na  atividade  de  reciclagem  de

plásticos. Além disso, sugeriu que as sanções aplicadas em caso de descumprimento

das  normas  sejam  aquelas  previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei

Federal nº 8.078, de 1990, arts. 56 a 59.

A requerimento, foi realizada, no dia 12/5/2011, reunião conjunta das Comissões de

Defesa do Consumidor  e do Contribuinte e do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável para discutir, em audiência pública, a questão proposta pelo projeto ora

sob análise. Na oportunidade, foram ouvidos especialistas e representantes do poder

público,  da indústria  e dos consumidores,  a fim de se conhecerem as opiniões e

implicações necessárias ao exame da matéria.

A  relevância  do  tema  aqui  tratado  levou  à  apresentação  de  proposição  com

objetivos semelhantes no Senado Federal e à criação de leis nos Municípios de Belo

Horizonte e São Paulo para disciplinar o uso das sacolas plásticas.

No Senado Federal, o Projeto de Lei nº 259/2007, de autoria da Senadora Maria do

Carmo Alves, recebeu parecer desfavorável da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
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do Consumidor e Fiscalização e Controle. O relator, Senador Flexa Ribeiro, entendeu

que a sacola plástica, após o uso a que se destina, passa à condição de resíduo,

ficando, portanto, sujeita ao disposto na Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aplicar-se-ia, assim, a referida legislação às

sacolas plásticas, em especial o que diz respeito aos planos de resíduos sólidos, à

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e aos sistemas de

logística  reversa.  O  parecer  do nobre  relator  evidencia  o  entendimento  de  que o

principal objeto de preocupação relacionado às sacolas plásticas é o seu descarte,

quando  a  sacola  passa  a  ser  tratada  no  âmbito  do  gerenciamento  dos  resíduos

sólidos.

Nessa  perspectiva,  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  determina  que,  na

gestão e no gerenciamento de resíduos, deve ser observada a seguinte ordem de

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O Estado de Minas

Gerais,  por  meio  da  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  instituída  pela  Lei  nº

18.031,  de 2009,  e,  portanto,  anterior  à Política Nacional,  já havia  determinado a

observância desses princípios, inclusive com o acréscimo do princípio da prevenção

da geração.

Dessa forma, vemos que a proposição sob análise vai ao encontro das diretrizes

aplicáveis  aos  resíduos  sólidos  pelas  normas  federal  e  estadual,  uma vez  que a

restrição  de  uso  de  sacolas  plásticas  coaduna-se  com  a  não  geração,  com  a

prevenção da geração e com a redução de resíduos.

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, de 2011, publicado

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais –

Abrelpe –, o consumo aparente de plástico no País cresceu 2% de 2009 a 2010,

atingindo  a  marca  de  6.226.000  toneladas/ano.  Esse  plástico,  após  o  descarte,

corresponde a 13,5% dos resíduos sólidos urbanos coletados no País. Minas Gerais

contava,  em  2010,  com  66  empresas  da  indústria  de  reciclagem  mecânica  de

plástico, o que representa 9% das empresas existentes no território nacional.

As  conhecidas  sacolinhas  plásticas  surgiram  na vida do  brasileiro  nos  anos  de

1970.  A novidade  não  tardou  em  conseguir  um  lugar  de  destaque  na  vida  dos
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consumidores. Até então tradicionais, as sacolas de papel, as caixas de papelão e os

carrinhos de feira perderam seu espaço para as sacolinhas tidas como descartáveis.

Práticas,  eficientes  e  baratas,  essas  sacolinhas  logo  dominaram  o  cenário  das

compras e dos transportes de pequenos objetos.

Mas, infelizmente, a sua presença não se restringiu a essas funções. O seu uso e o

seu  descarte  indiscriminado  transformaram  em  grandes  vilãs  as  sacolinhas  de

polietileno confeccionadas a  partir  de derivados de petróleo.  Despejadas no meio

ambiente, sua decomposição pode demorar algumas centenas de anos. Pesquisas

indicam  que  esse  período  é  800  vezes  maior  que  o  necessário  para  a  natural

eliminação de materiais como papel  ou papelão. Se o lixo orgânico, por exemplo,

pode levar entre dois meses e um ano para se decompor naturalmente, os plásticos

permanecem impávidos, sem agentes como minhocas, fungos e bactérias que façam

sua decomposição. Uma vez nos lixões e aterros sanitários, as sacolinhas dificultam

a degradação de outros materiais e, na época das fortes chuvas, entopem bueiros e

contribuem para as enchentes.

A Abrelpe, que anualmente divulga o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil,

constatou que a política mais eficiente para a gestão de resíduos é formada pela

integração  das  seguintes  ações:  melhor  utilização  dos  produtos,  reutilizando-os

sempre  que possível;  redução dos  resíduos  gerados;  separação  das  frações  dos

resíduos e seu encaminhamento para processos de reciclagem; adoção de ações

para recuperar a energia contida nos resíduos cuja reciclagem não seja viabilizada; e

implementação de solução de tratamento e destinação que traga consigo a melhor

tecnologia disponível, com custo que seja acessível à população a ser servida.

Há de se destacar que Belo Horizonte foi a primeira capital do País a proibir o uso

de sacolinhas plásticas, o que se deu por meio da Lei Municipal nº 9.529, de 2008.

Essa  norma  determinou  a  substituição  dos  sacos  plásticos  de  lixo  e  de  sacolas

plásticas  por  sacos  de  lixo  ecológico  e  por  sacolas  ecológicas.  Para  tanto,  foi

concedido o período de três anos para a adaptação dos estabelecimentos privados e

dos órgãos e entidades do poder público à nova regra. A entrada em vigor da lei, em

2011, gerou polêmica entre empreendedores e consumidores.

A polêmica gerada pela lei do Município de Belo Horizonte está relacionada com
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variáveis importantes que devem ser  consideradas quando da análise da questão

posta pelo presente projeto, acrescidas do fato de o enfrentamento da questão se dar,

neste momento, pelo Estado e não pelo Município. Entre essas variáveis, talvez a que

possa ser considerada a mais polêmica é a eleição do tipo de saco ou sacola plástica

que  teria  a  comercialização  permitida  nos  estabelecimentos  varejistas.  Essa

discussão envolve o tipo de material utilizado na confecção das sacolas, bem como o

impacto ao meio ambiente decorrente da sua decomposição. A Associação Brasileira

de Normas Técnicas – ABNT – editou a NBR 15.448-2, de 2008, na qual especifica os

requisitos  e  os  métodos  de  ensaio  para  determinar  a  compostabilidade  de

embalagens plásticas, visando à revalorização de resíduos pós-consumo, por meio

de  apontamento  das  características  de  biodegradação  aeróbica  seguida  da

desintegração e impacto no processo de compostagem.

Na já citada audiência pública realizada pelas Comissões desta Casa com o intuito

de debater o projeto em tela, o Prof. Rodrigo Oréfice, questionado sobre qual seriam

as vantagens e desvantagens do uso dos diferentes tipos de sacola passíveis de

serem  oferecidas  pelo  mercado,  respondeu  que  a  questão  é  complexa  e  exige

profunda  reflexão.  Ele  observou  que,  além  do  dano  ambiental  ocasionado  pelo

descarte das sacolas plásticas, há de se considerar também a degradação oriunda da

cadeia  produtiva  da  sacola,  ocorrida  nos  processos  de  produção e  transporte  do

material. Para isso, explicou, é feita a análise do ciclo de vida dos produtos, a fim de

se definir o que é gasto no momento da produção do material, bem como os impactos

resultantes do seu descarte.

Em nosso entendimento, a escolha do material a ser utilizado na confecção das

sacolas  plásticas  demanda  a  elaboração  de  estudos  técnicos  que  atestem  a

viabilidade ambiental e econômica do produto e cujo resultado pode variar de acordo

com o avanço tecnológico. Diante desse fator e do caráter geral e abstrato que deve

ser atribuído à lei, caberia à norma regulamentadora determinar o tipo de material que

atenda aos reclames da legislação que ora se formula.

Outro ponto que merece destaque é a capacidade da indústria de fornecer o tipo de

sacola eleito como passível de comercialização por parte dos empreendimentos e a

garantia  dos  empregos gerados  pela  indústria  do  plástico  e da  reciclagem desse
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material. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para amenizar o

impacto da proibição que ora se pretende implementar, propôs a instituição de um

prazo  de 180 dias  da  publicação da lei  para  que ela  entre  em vigor.  Apesar  de

entendermos que o estabelecimento  de  um prazo seja a melhor  solução para  as

questões levantadas, acreditamos que um prazo de seis meses seria insuficiente para

permitir tal adequação, devido à complexidade da medida. Dessa forma, sugerimos

que o texto legal preveja o cumprimento facultativo da norma no período de dois anos

após a sua regulamentação, quando, então, seu cumprimento passará a ter caráter

obrigatório, sujeitando o infrator às penalidades cominadas.

Por fim, temos que o comando de proibição da distribuição e comercialização de

sacos e sacolas plásticas convencionais necessita de formas de controle, o que se dá

por meio da fiscalização do cumprimento da norma e da aplicação de penalidades em

caso de seu descumprimento.  As  experiências  de  proibição de  tais  condutas  em

âmbito municipal encontram facilidades no aspecto da fiscalização, uma vez que os

estabelecimentos  varejistas  têm  seu  funcionamento  regulamentado  por  normas

municipais. Somado a isso está a dificuldade de fiscalização de tal norma pelo Estado

membro, dada a dimensão territorial e a necessidade de fiscalização in loco, o que

demandaria grande mobilização de pessoal e infraestrutura.

A  União,  ciente  de  problemas  que  poderiam  surgir  da  prática  de  ações

administrativas  em  matéria  ambiental  e  dada  a  competência  comum  dos  entes

federados  para  tratar  do  tema,  editou  norma  disciplinando  a  matéria.  Nessa

perspectiva,  a  Lei  Complementar  Federal  nº  140,  de  2011,  fixou  normas  de

cooperação  entre  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  nas  ações

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção

do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer uma de suas formas. Essa

cooperação  pode  se  dar  mediante  os  seguintes  instrumentos,  entre  outros:

consórcios públicos,  convênios,  delegação de atribuições de um ente federativo  a

outro e delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a

outro. Ressalte-se que essa última forma de delegação somente poderá ser efetivada

se  o  ente  destinatário  da  delegação  dispuser  de  órgão  ambiental  capacitado  a

executar as referidas ações administrativas e de conselho de meio ambiente.
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Está posta como ação administrativa de competência dos Estados e Municípios

controlar  a  produção,  a  comercialização  e  o  emprego  de  técnicas,  métodos  e

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Dessa  forma,  a  fiscalização  do  cumprimento  da  norma que  se  pretende  instituir

poderia se dar em regime de cooperação entre Estado e Município, tendo em vista a

competência  municipal  para  regular  o  funcionamento  dos  estabelecimentos

destinatários da norma e a extensão territorial do nosso Estado.

Diante do exposto, a proposição em comento é meritória e merece prosperar. Como

forma  de  contribuir  com o  projeto,  apresentamos  um  substitutivo  que  contém  as

opiniões aqui expressadas.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

1.023/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  3,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Constituição e  Justiça,  e  do  Substitutivo  nº  2,

apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Dispõe sobre o fornecimento de sacola ecológica por estabelecimento comercial

para fins de acondicionamento, armazenamento e transporte de mercadorias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O estabelecimento comercial localizado no  Estado somente fornecerá ao

consumidor,  para  fins  de  acondicionamento,  armazenamento  e  transporte  de

mercadorias,  sacola  ecológica,  sem prejuízo  de legislação municipal  que trate  da

matéria.

Parágrafo  único  –  A  definição  de  sacola  ecológica  será  estabelecida  em

regulamento, que determinará prazo para adequação do estabelecimento comercial

ao disposto nesta lei.

Art.  2º  –  O estabelecimento  comercial  que  descumprir  o  disposto  nesta  lei  fica

sujeito a advertência ou ao pagamento de multa no valor de 500 a 10.000 Ufemgs

(quinhentas a dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  3° –  A fiscalização do  cumprimento  desta  lei  s e  dará  pelo  Estado e  pelos

Municípios, em observância da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro
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de 2011.

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Célio Moreira, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.626 /2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 1.626/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Zé  Maia,  que  dá  a

denominação de Lindomar José do Carmo ao trecho do anel rodoviário que circunda

o Município de Pirajuba, 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° 1.626/2011

Dá denominação ao anel rodoviário que circunda o Município de Pirajuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Lindomar José do Carmo o anel rodoviário que circunda

o Município de Pirajuba.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.121 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.121/2011, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária de Campo Belo, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.121/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária de Campo

Belo, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Radiodifusão

Comunitária de Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.800 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.800/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Ambiental  e

Sociocultural do Bairro Amaro Lanari – Adas –, 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° 2.800/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Ambiental  e

Sociocultural do Bairro Amaro Lanari – Adas –, com sede no Município de Coronel

Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação de Desenvolvimento

Ambiental e Sociocultural do Bairro Amaro Lanari – Adas –, com sede no Município de

Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 18 de abril de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Luiz Henrique.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 E 3 APRESENTADAS NO 1º TURNO AO

PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

19.969,  de 26  de dezembro de 2011,  que autoriza  o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

– BNDES – e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  manifestou-se

favoravelmente à aprovação do projeto, acolhendo a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Em Plenário, na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas a

Emenda no 2, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, e a Emenda nº 3, de autoria

do Deputado Rogério Correia, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos

termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, dá nova redação ao art.

1º  da  Lei  nº  19.969,  de  2011,  incluindo  parágrafo  único  que  determina  que  os

recursos das operações de crédito de que trata o referido projeto sejam direcionados

em especial às ações de Modernização do Sistema Prisional, Segurança na Copa e

Disseminação de Acesso aos Sistemas de Informação.

Observa-se, nessa emenda, impropriedade técnica, uma vez que foram detalhadas

apenas as ações a que se refere o 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de

Minas  Gerais  –  PDI-II  –,  ficando o  Programa de Infraestrutura  Rodoviária  sem  o

respectivo detalhamento. Tal impropriedade torna incompleto o objetivo constante na

Emenda nº 2, motivo pelo qual entendemos que ela deve ser rejeitada.

Ademais,  cumpre ressaltar  que a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça, já prevê que os recursos oriundos da referida operação de crédito sejam

aplicados em ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –

relacionadas  às  áreas  de  infraestrutura,  mobilidade  urbana  e  segurança  pública.

Dessa  forma,  entendemos  que  a  emenda  em  análise  redunda  em  detalhamento

desnecessário ao objeto da autorização legislativa.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Rogério Correia, determina que o contrato

e os demais documentos jurídicos firmados para a realização da operação de crédito

autorizada pelo  projeto  de lei  em pauta sejam encaminhados a esta  Comissão e

mantidos  disponíveis  para  acesso  do  público  por  todo  o  período  de  vigência  da

operação.

Entretanto, a Lei nº 19.573, de 11/8/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –,

já dispõe que o Poder Executivo remeterá a esta Comissão cópia dos contratos de

operação de crédito formalizados pelo governo, em meio eletrônico, no prazo de trinta

dias contados da data de sua publicação. Assim, o conteúdo da emenda apresentada

já foi contemplado pela LDO, motivo pelo qual opinamos por sua rejeição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3 apresentadas

em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 3.060/2012.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente – Lafayette de Andrada, relator – Romel Anízio – Duarte

Bechir – Rômulo Viegas.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 APRESENTADA NO 1º TURNO AO PROJETO

DE LEI Nº 3.061/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

19.960,  de  23  de  dezembro  de  2011,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar

operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e dá

outras providências”.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou;  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  se

manifestou favoravelmente à matéria, acolhendo a Emenda n° 1, da Comissão que a

precedeu.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada,  em  Plenário,  a

Emenda nº 2, de autoria do Deputado Rogério Correia, que vem a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 2 determina que o contrato e demais documentos jurídicos firmados

para a realização da operação de crédito, objeto do projeto de lei em análise, sejam

enviados a esta Comissão e disponibilizados para acesso público durante o período

de vigência da operação.

A Lei nº 19.573, de 2011, – LDO – determina, no § 1º do seu art. 45, que o Poder

Executivo remeterá à “Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG

cópia  dos  contratos  de  operação  de  crédito  formalizados  pelo  governo,  em  meio

eletrônico, no prazo de trinta dias contados da data de sua publicação”. Desse modo,

a emenda apresentada afigura-se-nos imprópria, por já existir  dispositivo legal que

assegura a exigência proposta.

Além disso, a LDO, com vistas a ampliar  o acesso às informações relativas ao

pagamento das dívidas do Estado, dispôs, ainda, que a Lei nº 20.026, de 2012, – LOA

–  deveria  conter  “demonstrativo  consolidado  do  serviço  da  dívida  para  2012,

acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização

e com juros e encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de

crédito, a natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas

projeções de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros

pactuadas”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  2,  apresentada  em

Plenário no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 3.061/2012.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente e relator - Romel Anízio - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.
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PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 APRESENTADA NO 1º TURNO AO PROJETO

DE LEI Nº 3.062/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento –

CAF – e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  manifestou-se

favoravelmente à aprovação do projeto, acolhendo a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Em  Plenário,  na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada  a

Emenda nº 3, de autoria do Deputado Rogério Correia, que vem a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 3 inova ao acrescentar um parágrafo ao projeto de lei em análise,

determinando  que  o  contrato  e  demais  documentos  jurídicos  firmados  para  a

realização  da  operação  de  crédito  sejam  enviados  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária da  Assembleia Legislativa e mantidos disponíveis  para

acesso público por todo o período de vigência da operação.

Vale ressaltar que tal disposição já encontra amparo na Lei nº 19.573, de 11/8/2011,

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -,  segundo a qual o Poder Executivo remeterá

a  esta  Comissão  cópia  dos  contratos  de  operação  de  crédito  formalizados  pelo

governo,  em  meio  eletrônico,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de  sua

publicação. Assim, o conteúdo da emenda apresentada já foi contemplado pela LDO,

razão pela qual não procede a medida nela proposta.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos pela  rejeição da Emenda n° 3,  apresentada em

Plenário no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 3.062/2012.
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Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Duarte Bechir

- Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

234 e 235/2012 (encaminhando o Projeto de  Lei  nº  3.152/2012 e os  expedientes

relativos ao Regime Especial de Tributação concedido aos segmentos econômicos de

produção de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria, usinagem,

tornearia  e  solda,  de  telhas  de  PVC,  de  produtos  de  limpeza  e  polimento,  de

embalagens, de biocombustíveis,  de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, de

cabines, carrocerias e reboques para caminhões, de locomotivas, vagões e outros

bens  do  ativo  destinados  a  empresa beneficiada pelo  Reporto  e  de  artefatos  de

materiais plásticos para uso pessoal e doméstico, de industrialização de móveis com

predominância de madeira e de fabricação de espumas e apoios  de cabeça para

assentos  automotivos,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -

Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  36/2012  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.153  a

3.163/2012 - Requerimentos nºs 3.020 a 3.044/2012 -  Interrupção e reabertura dos

trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do

Sinttrocel  -  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 - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo
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Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h3min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º- Secretário “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 224/2012*

Belo Horizonte, 9 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

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 Pitangui o imóvel que especifica.

Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Pitangui,  em  atendimento  a  pedido

formulado pela Prefeitura Municipal,  o imóvel no qual funciona a Escola Municipal

Manoel de Souza para a realização de melhorias no prédio.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação e

que  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  órgão  ao  qual  o  imóvel  encontra-se
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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.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com área de 2000,00m², situado no Distrito de Manoel  Souza,  naquele Município,

registrado sob o nº 34.074, à fls. 92 do Livro 3-B2, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Manoel de Souza.

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 Pitangui não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Pitangui  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 225/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,



738
____________________________________________________________________________

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico produtor de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de

serralheria, usinagem, tornearia e solda.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de Motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“ XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:
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“ Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  –  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em
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matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,

benefícios  fiscais  para  as  indústrias  produtoras  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas

metálicas, artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda.

O Estado do Rio de Janeiro possui várias legislações para beneficiar tal setor:

- A Lei nº 5.636, de 06 de janeiro de 2012, dispõe sobre política de recuperação

Industrial  regionalizada,  concedendo  regime  especial  de  tributação  a  todos  os

segmentos da indústria,  de forma que a carga tributária  efetiva  seja de 2% (dois

inteiros por cento).

- O Decreto nº 23.012, de 25 de março de 1997, institui o Programa de Atração de

Estruturantes-Rioinvest, para a atração de investimentos industriais estratégicos para

o Estado, estabelece diversos benefícios para as empresas do setor, inclusive crédito

presumido.

-  A Lei  nº  5.592,  de  10  de  dezembro  de 2009,  regulamentada pelo  Decreto  nº

42.543, de 23 de junho de 2010, dispõe sobre o tratamento tributário especial para a

implantação e operação do COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro,

concedendo  diferimento  do  ICMS  na  aquisição  interna,  importação  e  aquisição

interestadual,  esta  relativamente  ao  diferencial  de  alíquota,  de  máquinas,

equipamentos, peças, partes e acessórios, incluídas estruturas metálicas de suporte

aos equipamentos e tubulações de processo para interligação das plantas e seus



741
____________________________________________________________________________

componentes,  destinadas  ao  ativo  fixo,  além  de  diferimento  nas  prestações  de

serviços  de  transporte  interestadual  ou  intermunicipal  dos  bens  mencionados  no

inciso I deste artigo, inclusive quando a prestação tenha se iniciado em outro Estado,

relativamente ao diferencial de alíquota.

Já a legislação do Espírito Santo, através do Decreto nº 1.951-R, de 25 de outubro

de 2007, institui o Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo

–  INVEST-ES,  concedendo  diferimento  do  pagamento  do  ICMS  incidente  nas

operações  de  importação  do  exterior  de  máquinas  e  equipamentos  destinados  à

integração no ativo permanente imobilizado do estabelecimento; devido a título de

diferencial  de  alíquotas,  incidente  nas  operações  interestaduais  de  aquisição  de

máquinas e equipamentos destinados à integração no ativo permanente imobilizado

do estabelecimento; incidente nas operações de importação do exterior de insumos e

matérias-primas, destinados exclusivamente ao estabelecimento industrial importador,

para  o  momento  em  que  ocorrer  a  saída  dos  produtos  resultante  de  sua

industrialização;  incidente  nas  operações  de  saídas  internas  de  máquinas  e

equipamentos destinados a empresas vinculadas ao Programa do INVEST-ES, para

integração  no  ativo  permanente  imobilizado;  redução  de  base  de  cálculo,  nas

operações internas, até o limite de setenta por cento do seu respectivo valor e ainda,

crédito presumido, nas operações interestaduais, até o limite de setenta por cento do

valor do imposto devido mensalmente.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro ou Espírito Santo em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como:

perda de investimento,  arrecadação de impostos estaduais  e municipais,  além de

empregos gerados no nosso Estado.
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Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústrias

produtoras  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,  artigos  de  serralheria,

usinagem, tornearia e solda,  que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos

benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual
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demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 1% (um inteiro por cento) ou

2%  (dois  inteiros  por  cento),  a  depender  do  produto  (NBM/SH)  e  CNAE-F  do

contribuinte mineiro prejudicado por uma ou outra legislação.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Secretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 226/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de produção de telhas PVC.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII – Cabe à Lei Complementar:

(…)

g – regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal Federal – STF – ao se pronunciar pela necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de. Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).
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Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  –  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ – para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.
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Neste sentido, foi concedido pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais para

as indústrias produtoras de telhas de PVC através da Lei nº 5.636, de 06 de janeiro

de  2010,  que  dispõe  sobre  política  de  recuperação  Industrial  regionalizada,

concedendo regime especial  de  tributação a todos os  segmentos da indústria,  de

forma que a carga tributária efetiva seja de 3% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústrias

produtoras de telhas de PVC, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas
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em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos

benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 227/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.
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Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico produtor de produtos de limpeza e polimento.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a
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concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de. Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.
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Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de Pernambuco e Rio de Janeiro,

benefícios fiscais previstos respectivamente pela Lei nº 11.675, de 11 de outubro de

1999, que consolidou o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -

PRODEPE e a Lei nº 5.636, de 06 de janeiro de 2010, do Estado do Rio de Janeiro.

O Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – PRODEPE foi criado

com  a  finalidade  de  atrair  e  fomentar  investimentos  na  atividade  industrial  e  no

comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais e

financeiros,  com crédito  presumido  de  o  valor  equivalente  ao  percentual  de  75%

(setenta e cinco inteiros por cento) do imposto.

Já a legislação do Rio de Janeiro, dispõe sobre política de recuperação industrial

regionalizada, concedendo regime especial de tributação a todos os segmentos da

indústria, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento).

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.
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No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos  reflexos  imediatos  a  serem  sofridos  com  a  instalação  das  empresas  em

Pernambuco ou Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais

como: perda de investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais, além

de empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial  de Tributação (RET)  para as  empresas do setor  produtor  de

produtos  de  limpeza  e  polimento  que  comprovadamente  estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de
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idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 228/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico produtor de embalagens.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
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econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 16.513/06.

O Governador do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estado e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”.

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinente  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:



754
____________________________________________________________________________

17/08/1995, Em. de Jurisp. v.l.  799-01, p.20:  DJI,  de 08/09/1995, p. 28354).  (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estado e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscias  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
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território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e

Bahia, benefícios fiscais para as indústrias produtoras de embalagens, através da Lei

nº 5.636/10, Decreto nº 2.870/01 e Lei nº 7.980/01 regulamentada pelo Decreto n°

8.205/02 respectivamente.

A Lei nº  5.636,  de 06 de janeiro de 2010, dispõe sobre política de recuperação

Industrial  regionalizada,  concedendo  regime  especial  de  tributação  a  todos  os

segmentos da indústria,  de forma que a carga tributária  efetiva  seja de 2% (dois

inteiros por cento).

O Decreto nº 2.870/01 institui o RICMS do Estado de Santa Catarina e proporciona

as vantagens operacionalizadas, dentre outros benefícios, por meio de concessão de

crédito presumido do imposto.

Já  a  Lei  nº  7.980/01,  Institui  o  Programa  de  Desenvolvimento  Industrial  e  de

Integração Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE e é regulamentado pelo

Decreto  nº  8.205/02.  As  vantagens  proporcionadas  às  empresas  industriais

estabelecidas naquele Estado são operacionalizadas mediante a concessão, dentre

outros benefícios, de dilação do prazo de pagamento 90% (noventa por cento) do

saldo devedor do ICMS, com descontos de até igual percentual para antecipação das

parcelas.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Rio de

Janeiro ou Espírito Santo em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como:

perda de investimento,  arrecadação de impostos estaduais  e municipais,  além de

empregos gerados no nosso Estado.
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Salientamos que a concessões acima mencionadas não estão previstas  em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de embalagens

que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por

outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contras elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RET's poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de
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medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois inteiros por cento)

ou  3% (três  inteiros  por  cento),  a  depender  do  produto  (NBM/SH)  e  CNAE-F do

contribuinte mineiro prejudicado por uma ou outra legislação.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Federal.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 229/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de produção de biocombustíveis.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de. Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7
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de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária

– CONFAZ – para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foi concedido pelo Estado do Mato Grosso do Sul benefícios fiscais
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para as indústrias produtoras de biocombustíveis, instituídos pelo Decreto nº 12.906,

de 29 de dezembro de 2009, operacionalizados mediante a concessão, dentre outros

benefícios, de crédito presumido do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do

Mato Grosso do Sul em face do benefício fiscal oferecido por este, tais como: perda

de investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais, além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de  Regime  Especial  de  Tributação  (RET)  para  as  empresas  produtoras  de

biocombustíveis,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
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competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do saldo devedor do ICMS

devido na venda dos produtos, na proporção das aquisições internas de insumos com

diferimento, especificamente óleo vegetal, gordura animal, óleos e gorduras residuais

(OGR)  e  grãos  de  oleaginosas  adquiridos  internamente  e  metanol  adquirido  do

exterior.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da
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Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 230/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei nº 16.513/06.

O Governador do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155.

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
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isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinente  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso)

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)



764
____________________________________________________________________________

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais

para as indústrias produtoras de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, instituídos

pela Lei nº 5.636, de 06/01/2010, operacionalizados mediante a concessão, dentre

outros benefícios, de crédito presumido e de diferimento do pagamento do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do
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Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como: perda de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que a concessões acima mencionadas não estão previstas  em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas produtoras de câmaras

frigoríficas,  suas  partes  e  peças,  que  comprovadamente  estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contras elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.
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Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 2% (dois inteiro por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 231/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  fabricação  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para

caminhões.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto
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supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas,

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo
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nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas
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unidades da Federação.

Neste sentido, foi concedido pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais para

as  indústrias  produtoras  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para  caminhões,

instituídos  pela  Lei  nº  5.636,  de  06/01/2010,  operacionalizados  mediante  a

concessão,  dentre  outros  benefícios,  de  crédito  presumido  e  de  diferimento  do

pagamento do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do

Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por este, tais como: perda de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado



770
____________________________________________________________________________

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas produtoras de cabines,

carrocerias  e  reboques  para  caminhões,  que  comprovadamente  estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RET’s poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 232/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de fabricação de locomotivas, vagões e outros bens do ativo

destinados a empresa beneficiada pelo REPORTO.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
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isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas,

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  –  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)
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Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foi concedido pelo Estado de São Paulo benefícios fiscais para as

indústrias produtoras de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, constantes

nos Anexos únicos dos Convênio ICMS 3/06 e ICMS 28/05 destinados a integrar o

ativo imobilizado de empresas beneficiadas pelo Regime Tributário para Incentivo à

Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, instituídos pelo

Decreto nº 45.490/2000.

Tais  convênios  somente  autorizavam  a  isenção  nas  saídas  internas  de  bens

destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiada pelo REPORTO. O

Estado de São Paulo, no entanto, foi além, permitindo a manutenção dos créditos do

imposto relativo aos bens beneficiados com esta isenção, o que extrapola a matéria

dos Convênios e prejudica sobremaneira as empresas mineiras fabricantes de tais

bens.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais, benefícios operacionais e econômicos para o
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contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado de

São  Paulo  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas de locomotivas, vagões e

outros materiais rodantes, constantes nos Anexos únicos dos Convênio ICMS 3/06 e

ICMS 28/05 destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiadas pelo

Regime  Tributário  para  Incentivo  à  Modernização  e  à  Ampliação  da  Estrutura

Portuária - REPORTO, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos
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e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RET’s poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os  Regimes  Especiais  de  Tributação  (RET)  até  então  concedidos,  instituindo

tratamento tributário igualitário àquele instituído pelo Estado de São Paulo.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 233/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  fabricação  de  artefatos  de  materiais  plásticos  para  uso

pessoal e doméstico.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:
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a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre
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mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelos Estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco

benefícios fiscais para as indústrias produtoras de artefatos de material plástico para

uso  pessoal  e  doméstico,  instituídos  pelos  seguintes  programas:  Programa  de

Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas – PRODESIN, regulamentado pelo

Decreto  nº  1.753/04;  Programa  de  Desenvolvimento  Industrial  e  de  Integração

Econômica do Estado da Bahia  – DESENVOLVE, regulamentado pelo Decreto  nº

8.205/02; Programa de Desenvolvimento do Estado do Pernambuco, regulamentado

pelo Decreto nº 21.959/99.

As vantagens proporcionais às indústrias beneficiadas com as referidas políticas de

recuperação econômica são operacionalizadas mediante a concessão, dentre outros

benefícios, de crédito presumido e de diferimento do pagamento do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
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nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas nos Estados

de Alagoas, Bahia e Pernambuco em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais

como: perda de investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais, além

de empregos gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústrias

produtoras  de  artefatos  de  material  plástico  para  uso  pessoal  e  doméstico,  que

comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por

outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de
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idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 3% (três inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 234/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de industrialização de móveis com predominância de madeira.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
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econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
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17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso
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território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais

para as indústrias produtoras de móveis, instituídos pela Lei nº 5.636, de 06/01/2010,

operacionalizados  mediante  a  concessão,  dentre  outros  benefícios,  de  crédito

presumido e de diferimento do pagamento do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do

Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como: perda de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado
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interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústrias

produtoras de móveis, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais

benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 2% (dois inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 235/2012*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art.  225 da Lei  nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  3º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, e pelo art.  5º da Lei nº 16.513,  de 21 de dezembro de 2006,

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de fabricação de espumas e apoios de cabeça para assentos

automotivos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
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isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios – enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.(grifo nosso)
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Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação  que  oferecem  benefícios  sem  a  aprovação  do  CONFAZ,  pois  essas

passam a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do nosso

Estado, praticando preços menores e possibilitando, assim, maiores vendas no nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais

para  as  indústrias  produtoras  de  espumas  e  apoios  de  cabeça  para  assentos

automotivos, instituídos pela Lei nº 5.636, de 06/01/2010, operacionalizados mediante

a  concessão,  dentre  outros  benefícios,  de  crédito  presumido e  de  diferimento  do

pagamento do ICMS.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega, além dos benefícios fiscais como principalmente o diferimento do ICMS e o

crédito  presumido  do  imposto,  benefícios  operacionais  e  econômicos  para  o

contribuinte instalado nestas  unidades  da Federação,  resultando na liberação dos

recursos  não embolsados  com  o  recolhimento  do  imposto  para  capital  de  giro  e

aplicação em novos investimentos, com reflexos diretos na competitividade e na livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais  estabelecidos em Minas

Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia
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nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no Estado do

Rio de Janeiro em face do benefício fiscal oferecido por estes, tais como: perda de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas produtoras de espumas e

apoios  de  cabeça  para  assentos  automotivos,  que  comprovadamente  estiverem

sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas

Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante ressaltar que as legislações aqui citadas podem ser alteradas a qualquer

tempo pelas unidades federadas instituidoras, como frequentemente ocorre para se

burlar as Ações de Inconstitucionalidade contra elas propostas. Desta forma, a base

legal para a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas

Gerais possa se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de

idêntico  teor  pelo  mesmo Estado,  ou  ainda,  publicação de  legislação ainda  mais
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benéfica por outra unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja 3% (três inteiros por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento  (2),  informando  o impacto

financeiro anual decorrente dos Projetos de Lei nºs 3.086 e 3.099/2012. (- Anexem-se

aos respectivos projetos de lei.)

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, quero aqui comentar a respeito da

pesquisa  feita  pela  ONG Todos pela Educação,  publicada na revista  “Veja”  desta

semana. As escolas públicas brasileiras foram pesquisadas e se fez um “ranking” com

relação  à  qualidade  do  ensino  prestado  por  elas.  Entre  as  10  primeiras  escolas

classificadas, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, sete escolas são de

Minas Gerais. Entre essas, as cinco primeiras são mineiras. A primeira escola é de

São Tiago; a segunda de Guaxupé; de Itaú de Minas, no Sul, Sudeste mineiro; em

seguida a escola de Monte Santo de Minas; de Capelinha, de Elói Mendes e de João

Monlevade. Então, Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar todas as diretoras dessas
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escolas,  na  pessoa  da  Sra.  Maria  Auxiliadora  Silva,  Diretora  da  Escola  Estadual

Afonso Pena Júnior, de São Tiago, e envio os meus cumprimentos às Diretoras de

todas  essas  escolas  públicas  que  mostram  para  todo  o  Brasil  a  qualidade  da

educação em Minas Gerais. O mais importante, Sr. Presidente, é que nesta pesquisa

feita  estabeleceram-se  critérios,  parâmetros  para  avaliar  a  qualidade  do  ensino

prestado pelos Municípios brasileiros, e, com relação a esses Municípios brasileiros,

Minas Gerais despontou, saiu à frente dos outros Estados. Minas Gerais despontou,

109 Municípios mineiros foram classificados na primeira colocação do País; 32% dos

nossos Municípios atingiram esse patamar, sendo que o segundo Estado do Brasil a

alcançar  algum  nível  foi  o  Estado  de  São  Paulo,  com  apenas  11%  dos  seus

Municípios, infelizmente. Então, o Estado de Minas Gerais se classificou em primeiro

lugar, com 32%, seguido por São Paulo, com 11%. Quero, Sr. Presidente, louvar aqui

a  educação  mineira.  Apesar  de  todas  as  dificuldades,  apesar  do  salário,  que

entendemos ser ainda muito baixo, reconhecemos o esforço que o governo de Minas

Gerais faz para prestar uma boa educação a sua juventude, a suas crianças e que

vem conseguindo êxito, como apresentado em tal pesquisa. Ontem, Sr. Presidente,

participamos de uma reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na

capital Porto Alegre, em que se discutiu a respeito da renegociação da dívida dos

Estados com a União. Fomos ali muito bem recebidos, com muita hospitalidade - com

a hospitalidade gaúcha. Participamos de uma reunião no Plenário da Assembleia com

a presença do Governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, que disse, em alto e

bom som, para todos ouvirem, o que pode ser visto no site: “Para renegociar com a

União a dívida, que não temos como pagar, que é absolutamente impagável, temos

de fazer uma negociação com a União fazendo com que esses percentuais da saúde

e educação sejam incluídos na negociação da dívida, porque os Estados não têm

condições de pagar. Então, temos obrigação de colocar esses percentuais e ainda

pagar o serviço da dívida, que é absolutamente proibitivo.” Ele fez essa observação

dizendo claramente que não vai pagar o percentual da saúde nem o da educação, e

que é coisa que ele poderá talvez fazer no final do seu mandato. Quero aqui louvar o

governo de Minas Gerais, que não retirou nem um centavo da educação este ano, fez

o  TAG,  mas  não  retirou  e  colocou  ainda  R$320.000.000,00  na  educação.  Sr.
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Presidente, é isso que eu gostaria de comentar, para darmos a Minas Gerais essa

informação  que  acho  altamente  positiva  para  o  povo  do  nosso  Estado.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  Deputado  José  Henrique.  Tenho

destacado  várias  vezes  desta  tribuna,  Deputado  Dilzon  Melo,  a  situação  muito

preocupante  dos  Municípios  brasileiros,  em  especial,  agora,  a  dos  Municípios

mineiros.  A reportagem  de  hoje  nos  traz  o  seguinte:  “Municípios  mineiros  têm  a

receber  R$2.000.000.000,00  do  governo  federal.  Os  Municípios  de  Minas  Gerais

estão em segundo lugar no 'ranking' das cidades com mais restos a pagar pendentes

com a União. Ao todo, os recursos federais já empenhados, mas ainda não liberados

às  Prefeituras  mineiras  ultrapassam  R$2.000.000.000,00.  Apenas  os  Municípios

paulistas  têm  débitos  a  receber  maiores:  cerca  de  R$3.000.000.000,00.”  Sr.

Presidente, os Prefeitos mineiros querem que o governo federal resolva esse assunto

liquidando  os  restos  a  pagar  para  evitar  que  eles,  Prefeitos  cujos  mandatos  se

encerram em dezembro, deixem dívidas aos sucessores e, com isso, incorram em

improbidade administrativa.  Segundo Paulo Ziulkoski,  Presidente da Confederação

Nacional  de  Municípios,  em  todo  o  País  os  restos  a  pagar  superam

R$24.000.000.000,00. Do montante devido aos Municípios mineiros, cerca de 14%

correspondem  a  restos  a  pagar,  ou  seja,  os  Prefeitos  abrem licitação,  contratam

obras, mas depois não recebem. Então o que vemos, Deputado Dilzon Melo, é muita

propaganda  dizendo  que  o  governo  federal  está  liberando  dinheiro  para  os

Municípios.  E  aqui  está  um  documento  correto  informando  a  grave  situação  dos

nossos Prefeitos. Eles estão agora preparando uma marcha a Brasília, a 15ª marcha,

para que o governo federal honre não só a divulgação pela mídia desses recursos

anunciados, mas também os convênios assinados. Volta e meia falo desta tribuna e

continuarei falando que a situação dos Municípios está cada vez mais difícil, que as

decisões tomadas em Brasília colocam os Municípios mineiros em sérias dificuldades.

Por exemplo, todos nós aqui, Deputado José Henrique, somos a favor de creche. A

Presidente Dilma tornou a anunciar agora mais creches, mas o programa anterior

lançado não concluiu as creches anunciadas. E mais ainda: segundo o Presidente da

Associação Mineira dos Municípios - AMM -, é mais interessante o Prefeito construir a
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creche e  a  União  dar  o  dinheiro  para  pagar  os  funcionários  e  os  equipamentos,

porque  as  Prefeituras  já  estão  congestionadas  com  a  folha  de  pagamento.  E  o

Ministro do governo federal fala que o problema é das Prefeituras, que estão morosas

em entregar as obras. Não é. Eles não podem contratar mais funcionários para as

creches, senão descumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal e ultrapassam o teto

da contratação de pessoal. O governo federal toma decisões na mídia informando a

construção de mais creches, mas ainda não concluiu as que foram prometidas. E os

Prefeitos  terão  de  gastar  com  funcionário,  com  equipamento.  De  onde  tirar  esse

dinheiro? Há aqui matéria do jornal “Hoje em Dia” noticiando que a Presidente Dilma

acabou tomando vaias por causa dessa situação difícil dos Prefeitos. Ela foi vaiada, e

isso  está  no  jornal  “Hoje  em Dia”.  É  preciso  sensibilidade  do  governo  federal,  é

preciso que levantemos a bandeira do municipalismo, é preciso mais recursos para

governos e para  Municípios.  O Governador  Tarso Genro,  que recebeu os nossos

colegas segunda-feira no Rio Grande do Sul,  está lá com problema de greve dos

professores porque os Estados e os Municípios não têm condições financeiras de

atender todas as demandas da sociedade. Portanto, Deputado José Henrique, fica

aqui,  desta  tribuna,  o  alerta:  vamos  olhar  com  carinho  a  situação  dos  nossos

Prefeitos,  em especial  dos Prefeitos  mineiros,  que estão  com muitas  dificuldades.

Quero registrar os parabéns ao Governador Anastasia e a toda a sua equipe porque

trata  os  Prefeitos  mineiros  com  muita  dedicação,  celebra  com  eles  excelentes

convênios e lhes cobra resultados. Aqui, deste Plenário, fica o nosso agradecimento

ao Secretário Danilo de Castro, ao Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e a todos os

Secretários de Estado que têm atendido os nossos Prefeitos. Um abraço especial ao

nosso Senador Aécio Neves - o mais querido - pela brilhante liderança que exerce em

Minas e no Brasil.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, faço a seguinte questão de ordem à

Mesa e à Presidência desta Casa quanto à aplicabilidade da Decisão Normativa da

Presidência nº 15 em decisão da Comissão de Direitos Humanos tomada na reunião

em que houve participação de convidados. Faço esta questão de ordem até porque,

no início dos trabalhos, na questão de ordem, o orador deve esclarecer a que artigo

se refere, conforme diz o Regimento Interno. Portanto a faço baseado a princípio na
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Decisão Normativa nº 15, que se refere a reunião para receber convidados. Qual é o

período dessa reunião em que se pode proceder à apreciação de requerimentos?

Ainda no mesmo encaminhamento, Sr.  Presidente, fazemos também a questão de

ordem com base no art. 299. Quando qualquer Presidente quiser convocar reunião da

sua comissão, ou seja, quando a convocação é na sexta-feira, o primeiro dia útil, que

é segunda-feira, é contado como tempo para a sua publicação. Na sexta-feira, foi

solicitada à Casa a marcação de uma reunião da referida Comissão para a segunda-

feira,  às  10  horas.  O  art.  299  foi  engolido  de  uma  forma  que  não  poderia  ter

acontecido. Portanto faço esta questão de ordem até porque a Comissão de Direitos

Humanos, assim como o nome já diz - Comissão de Direitos Humanos -, resguarda

os direitos de todos nós, cidadãos, principalmente dos Deputados que dela fazem

parte. Sr. Presidente, digo a V. Exa. que esta questão de ordem é subscrita pelos

Deputados  Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Luiz  Carlos  Miranda,  membros

permanentes da Comissão de Direitos Humanos,  que, não tendo os seus direitos

assegurados, recorrem à Mesa para que tome conhecimento e, além disso, para que

auxilie  os  Deputados  que  esta  subscrevem  e  que  nada  mais  querem  do  que

assegurarem o seu direito e a sua participação. É preciso que seja cumprido o nosso

Regimento Interno. Sem ele, não há por onde querermos seguir esta Casa. Às vezes,

tenho as minhas vocações, mas todas elas são pautadas naquilo que o Regimento

Interno  me  permite.  Não  quero  mais  do  que  o  meu  direito,  Sr.  Presidente.  Os

Deputados que esta subscrevem não querem mais do que o seu direito. Quero deixar

claro a V. Exa. e aos demais membros da Mesa que, se este nosso encaminhamento

não for analisado, temo pelas consequências vindouras, porque a Casa estaria fora

de órbita, cada um tomando decisões que lhe convém sem que o Regimento Interno

seja o nosso guia. Pelo Regimento Interno e pela legalidade, encaminho a V. Exa. a

nossa questão de ordem, ou seja, a dos Deputados Luiz Carlos Miranda, Rômulo

Viegas e Duarte Bechir. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. Peço ao Deputado Duarte Bechir que a encaminhe

por escrito.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero  só

comentar sobre o êxito do congresso de Prefeitos Municipais que ocorreu na semana
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passada  com  a  participação  praticamente  de  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.

Participamos  ativamente  das  conferências.  Houve  também  a  participação  da

Assembleia  Legislativa,  que  orientou  os  Prefeitos  nesse  novo  formato  junto  às

eleições, e, por que não dizer, de tantos e tantos outros convidados que estiveram

conosco. O ponto alto de tantas conferências, além da presença do Ministro Velloso e

de tantos conferencistas, foram as palavras que pudemos ouvir do nosso Senador

Aécio Neves, que fez alusão muito forte à Emenda nº 29, relativamente ao pacto

federativo. Então, é importante a defesa do municipalismo. Hoje está se iniciando

uma nova marcha dos Municípios a Brasília, que buscam suas reivindicações, para

se fortalecerem. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero trazer também a nossa preocupação.

Ontem,  estava  em  Guanhães,  atendendo  requerimento  do  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, para discutirmos sobre a segurança na região. Obtivemos um relatório do

Comandante que também responde por Virgolândia. Tivemos também requerimento

do Deputado  Carlin  Moura,  que levou os frutos  da  audiência  que realizamos em

Virgolândia. Esperamos que, depois da audiência pública, de ontem, em Guanhães,

tenhamos o mesmo sucesso.  Enquanto estávamos em Guanhães,  Sr.  Presidente,

vários  requerimentos  estavam sendo  votados na Comissão de Direitos  Humanos.

Recebi,  Sr.  Presidente, em Guanhães, uma comunicação dos requerimentos. Pela

votação  dos  requerimentos,  desapareceram  algumas  comissões  da  Assembleia

Legislativa. Ora, Sr. Presidente, não é possível desconhecer a competência de cada

comissão da Assembleia Legislativa. Ontem, tivemos a volta do momento eleitoral. A

aprovação dos requerimentos é para voltarmos e tentarmos dar um golpe. Mas golpe

não vamos aceitar! Golpe no governo não vamos aceitar. Não adianta tentar aprovar

os requerimentos nas comissões. O requerimento foi rejeitado, e fizeram um acerto

para  aprovar  tudo  em  uma  comissão,  na  calada  da  noite,  às  escondidas.  A

Assembleia tem um regimento muito claro. Não vamos voltar ao momento eleitoral.

Aqueles que não aceitam os resultados das urnas querem continuar com campanha

eleitoral  aqui.  Não vamos permitir  isso.  Estamos acordados.  Quero lamentar  isso.

Espero que seja respondida de pronto a questão de ordem. O que é pertinente à

Comissão  de  Segurança  Pública  tem  de  ser  votado  nessa  Comissão;  o  que  é
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pertinente  ao  meio  ambiente,  à  administração  e  aos  assuntos  municipais,  Sr.

Presidente,  deve  ser  votado  nas  respectivas  comissões.  Não  podemos  ser

desconhecidos  nesta  Casa.  Lamento  ter  extrapolado,  Sr.  Presidente,  mas  a

indignação é  muito grande.  Não vamos aceitar  golpe,  não,  Sr.  Presidente.  Tenho

medo só disso. Tenho medo da ditadura, tenho medo do golpe, tenho medo daqueles

que fabricam listas contra outros Deputados. É disso que tenho medo. Não aceitamos

golpe.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar esse minuto

para mencionar que os bancos não têm oferecido segurança a seus clientes. Esta

semana, aconteceu um fato lamentável. Quero trazer os nossos sentimentos à família

da jovem Juliana Maria de Oliveira, que, infelizmente, foi vítima de uma saidinha de

banco, em Sete Lagoas. Tudo indica que pessoas que estavam na Caixa Econômica

Federal  viram  a  jovem  empresária  retirando  R$5.000,00.  Seguiram  a  jovem

empresária e, infelizmente, com um tiro na cabeça, tiraram a vida dela. Então, neste

momento, gostaria de manifestar os nossos sentimentos à família. Na hora certa, com

certeza, proporei uma discussão sobre a falta de compromisso com que os bancos

têm  tratado  os  seus  clientes,  especialmente  quanto  à  segurança.  Agradeço,  Sr.

Presidente,  por  esse minuto. No momento certo,  vamos discutir  sobre isso.  Muito

obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, quero também

fazer um registro de relevante interesse para Minas Gerais: a retomada dos trabalhos

da Comissão Especial da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais. Ontem, mais

uma vez, essa Comissão realizou uma audiência histórica, desta feita no Estado do

Rio Grande do Sul, por intermédio do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que

lá compareceu. Sr. Presidente, essa reunião veio referendar aquilo que já estamos

defendendo  há  muito  tempo:  a  discussão  da  repactuação  da  dívida  pública  dos

Estados  brasileiros  com  a  União.  Essa  é  uma  discussão  que  perpassa  pelos

interesses públicos dos Estados e não por interesses ou divergências partidárias. Na

audiência  de  ontem,  tivemos  a  felicidade  de  ouvir  o  pronunciamento  do  ilustre

Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que é do PT e compreende que essa

discussão da repactuação da dívida pública transcende os interesses partidários, é
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fundamental para os Estados brasileiros e coroará um processo de transição para

reduzir os juros praticados no Brasil e valorizar mais a produção e os investimentos

sociais,  o  qual  se iniciou com o Presidente Lula e agora tem sido reforçado pela

Presidenta Dilma. Então, nesse primeiro momento, após o reinício dos trabalhos da

Comissão Especial da Dívida Pública, tivemos mais essa importante reunião no Rio

Grande do Sul. Esse é um movimento de todos os mineiros e de todos os brasileiros.

Devemos repactuar as dívidas dos Estados brasileiros com a União.

O Deputado Durval Ângelo - Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos,

gostaria de dizer aos Deputados Duarte Bechir, Luiz Carlos Miranda e Rômulo Viegas

que o tratamento desta Presidência na comissão é o mais respeitoso para com todos

os colegas. Já estou na Presidência há mais de uma década e há 18 anos como

membro. Concordo com a questão de ordem levantada,  desde que tenhamos um

parecer  do  Procurador-Geral  desta  Casa.  Se  a  Procuradoria-Geral  desta  Casa

entender que o prazo não chegou a 24 horas, que sábado e domingo não contariam,

concordarei,  apesar  de  isso  mudar  a  lógica  de  outras  decisões  anteriores.  Este

Deputado não fará nenhum óbice a isso,  mas não posso aceitar  o argumento de

golpe. Gostaria de deixar bem claro que havia três Deputados votando e nem houve

necessidade de desempate. Este parlamentar, por exemplo, não apresentou nenhum

requerimento  na  Comissão.  Simplesmente  aprovei  os  requerimentos.  Gostaria  de

deixar bem claro que, em uma resolução de 2001, foi criado, acima da comissão, o

Colégio de Líderes. Qualquer Deputado pode recorrer a ele. Aliás, não é Colégio de

Líderes, e sim Colégio de Presidentes das Comissões, e eu também me submeto a

ele. Mas golpe, não. Nunca entendi que a não votação de um dispositivo ou uma

emenda em outra comissão fosse golpe. É questão de maioria e minoria; é o jogo da

democracia.  Não  falarei  mais,  até  em  razão  de  uma  conversa  que  tive  com  o

Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Esperei  e  espero  que  o  clima  seja  o  mais

respeitoso. Este parlamentar respeita muito o Deputado João Leite. Atuei com ele nos

melhores momentos da minha vida parlamentar, e essa atuação sempre foi a mais

republicana possível. Este parlamentar vota tudo que chega à comissão, e esse é o

meu problema. Encaminho todo requerimento de colega Deputado para a reunião

imediatamente, muitas vezes até surpreendendo o proponente. Não temos nenhuma
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matéria represada na comissão. Essa é a ressalva que gostaria de fazer. Quem mexe

com vidas humanas não brinca nem dá golpes. Quem mexe com vidas humanas

coloca sua vida em risco em nome de um ideal.  Nunca poderei  ser chamado de

alguém intransigente ou que não dialogue. Dialogo, sim, mas aqui, na Assembleia, há

Deputado  que  refuta  a  questão  eleitoral,  mas  traz  realmente  o  debate  para  ela,

reafirmando, então, aquilo que nega no discurso. Eu não ajo assim.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também me limitarei ao tempo de 1

minuto porque apresentei  15 requerimentos na Comissão de Direitos Humanos,  e

todos foram aprovados. Eram requerimentos represados,  sendo que alguns deles,

com assuntos semelhantes, apresentei em outras comissões e foram protelados ou

derrotados. O fato é que há um posicionamento de setores da base do governo para

rejeitar  qualquer  requerimento  da  Oposição.  Levei  isso  ao  conhecimento  do

Presidente neste Plenário, aos Presidentes de comissões e aos Líderes de governo.

Agora,  o que não pode ocorrer é um Deputado achar  que é dono da Assembleia

Legislativa,  dono  da  verdade  e  tachar  de  golpistas  os  outros  porque  ele  tem

determinado pensamento. Não aceitaremos esse autoritarismo. É direito meu fazer

requerimentos  para  saber  informações,  fazer  audiências  públicas,  e  a  Oposição

existe e existirá nesta Casa durante os quatro anos desta legislatura, por menos que

isso  agrade  setores  da  Situação.  Digo  setores  porque  não  são  todos.  Vários

concordam com o processo democrático. Entretanto, se um Deputado quer colocar o

dedo no nariz dos outros e fazer ameaças, isso não intimida ninguém. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, também fico muito à vontade para

tratar  desse  assunto,  até  porque  uma  questão  de  ordem  representa  o  devido

processo  legal  nesta  Casa.  É  até  natural  alguns  do  direito  chamarem  de  “jus

sperniandi”, ou seja, o choro é livre. Agora, dizer que o Presidente da Comissão de

Direitos Humanos, Deputado Durval Ângelo, não chamou os membros da comissão

em  tempo  hábil  é  porque,  primeiro,  ou  o  Deputado  ou  sua  assessoria  falharam;

segundo, os requerimentos que foram votados obedeceram o quórum até bem acima

do número necessário, porque chegaram lá quatro Deputados a mais. Portanto, havia

absolutamente  quórum  para  votar  todas  as  matérias.  Ademais,  Sr.  Presidente,  é

direito e garantia fundamental, portanto direitos humanos, o que prevê o inciso XXXIII



798
____________________________________________________________________________

da nossa Carta Maior,  a  não ser  que ele  venha a rasgá-la:  “Todos têm direito  a

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse

coletivo ou geral, que são prestadas na forma da lei, sob pena de responsabilidade,

ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da  sociedade.”

Direito de informação é direito humano, portanto pertinente à comissão em que foram

votados vários requerimentos. Na hora em que a Mesa for posicionar-se, ela deve se

lembrar desse detalhe que foi colocado e suscitado. Fico muito tranquilo porque, da

mesma  forma,  Sr.  Presidente,  refuto  a  ideia  de  golpe,  a  não  ser  que  todos  os

Deputados que lá se encontravam fossem golpistas. Agora, golpistas de quê eu não

sei. Porque o Estado Democrático de Direito prevê o funcionamento normal de uma

comissão  neste  Parlamento.  Se  os  Deputados  que  deveriam  estar  lá  não

compareceram, não foi por conta de não terem sido avisados. Parabéns, Deputado

Durval  Ângelo,  pois  não  quis  incendiar  uma  polêmica  maior  nesta  Casa.  Sr.

Presidente,  o  fato  é  que  todos  os  requerimentos  foram  votados  e  obedeceram

rigorosamente ao que determina o Regimento Interno desta Casa.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 36/2012

Acrescenta parágrafo ao art. 4º da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O art. 4º da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do seguinte §

9º:

“Art. 4º - (…)

§ 9º – A lei estabelecerá prazo razoável de duração dos processos administrativos,

findo  o  qual,  não  havendo  resposta,  a  unidade  administrativa  responsável  pelo

julgamento  do  processo  ficará  impedida  de  concluir  os  demais  processos  em

tramitação até que seja emitida a resposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, bem
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como o eventual ressarcimento, se o ato resultar prejuízo ao erário.”.

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Sargento Rodrigues -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  Antônio Júlio  -  Bosco -

Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Délio Malheiros - Dilzon Melo

- Doutor Viana -  Doutor Wilson Batista - Durval Ângelo - Elismar Prado -  Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - José Henrique - Luiz

Carlos Miranda - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério Correia -

Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes.

Justificação:  A  presente  proposição  tem  por  finalidade  garantir  efetividade  ao

disposto  no  art.  73  da  Carta  mineira,  segundo  o  qual  a  sociedade tem  direito  a

governo honesto, obediente à lei  e eficaz, criando um mecanismo que propicie ao

cidadão efetivo controle dos atos do poder público e não apenas um controle nominal,

como o inscrito no inciso III, do § 1º do mencionado dispositivo, a seguir transcrito:

“Art. 73 – A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.

§ 1º – Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:

(…)

III  – controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante

órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta.”

Ressalte-se que o § 5º do art. 4º da Carta Estadual assegura a todos o direito de

requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no

prazo  da  lei,  ressalvada  aquela  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da

sociedade e do Estado.

Da mesma forma, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República prescreve

que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob

pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à

segurança da sociedade e do Estado.
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Dos dispositivos  constitucionais  citados,  pode-se inferir  que tanto a Constituição

Federal quanto a Carta mineira preocupam-se em assegurar ao administrado amplo

acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas

daquelas necessárias à segurança da coletividade e do Estado. Evidentemente que

garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de

pedir,  mas  também  o  de  obter  a  informação  solicitada.  Criar  mecanismos  que

assegurem  o  pleno  exercício  do  direito  fundamental  à  informação  é  direito  do

legislador.

Nesse contexto, cumpre-nos ressaltar que a Lei nº 14.184, de 2002, em seu art. 1º

define que sua atribuição é a proteção de direito das pessoas e o atendimento do

interesse  público  pela  administração.  Entretanto  esse  diploma  legal  não  tem

aplicação subsidiária e não se aplica aos processos administrativos especiais, que

continuam regidos por lei própria, conforme prescreve o § 2º do art. 1º da Lei Geral do

Processo Administrativo Estadual. Senão vejamos:

“Art.  1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no

âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à

proteção  de  direito  das  pessoas  e  ao  atendimento  do  interesse  público  pela

Administração.

(…)

§  2º  –  Os  processos  administrativos  específicos  continuarão  a  reger-se  por  lei

própria,  aplicando-se-lhes  apenas  subsidiariamente  os  preceitos  desta  lei.”  (grifo

nosso)

Portanto, faz-se necessária a alteração proposta a fim de estender a mencionada

sanção  a  todos  processos  administrativos,  por  meio  da  inserção,  no  texto  da

Constituição Estadual, de medida equivalente, mas que vincularia todos os processos

administrativos  regidos  seja  pela  legislação  ordinária,  a  Lei  nº  14.184,  seja  por

legislação específica.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta proposta de

emenda constitucional.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.153/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Acia, com sede no Município de

Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural Acia, com sede no

Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Bosco

Justificação: A Fundação Cultural Acia, com sede no Município de Araxá, é uma

entidade de direito privado sem fins lucrativos, apolítica e beneficente, voltada para a

busca permanente da preservação dos valores humanos. Promove eventos culturais

e treinamentos de capacitação, realiza consultorias e atividades de assistência social,

desenvolve  ações  de  valorização  do  meio  ambiente  e  do  desenvolvimento

sustentável. Nesse contexto, destaca-se seu programa de bancos de talentos, que

facilita  o  acesso  do  jovem  ao  mercado  de  trabalho.  Por  meio  da  triagem  e  do

direcionamento  das  demandas  que  lhe  são  apresentadas,  juntamente  com  seus

parceiros, realiza atendimento em diversas áreas sociais. Presta, assim, importante

serviço social à comunidade de Araxá e região.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  a  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 3.154/2012

Declara de utilidade pública a Liga Araxaense de Desportos – LAD –, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Araxaense de Desportos - LAD -,

com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Bosco

Justificação: A Liga Araxaense de Desportos - LAD -, com sede no Município de

Araxá,  é  uma  entidade  desportiva  sem  fins  lucrativos,  voltada  à  difusão  e  ao

aperfeiçoamento da prática do esporte amador. Desenvolve, orienta, fiscaliza, difunde

e aperfeiçoa a prática do futebol amador.

Ao conceder filiação a associações de futebol amador, promover a realização de

campeonatos e torneios entre os filiados e incentivar e realizar encontros, simpósios e

palestras voltadas à melhoria da concretização de seus objetivos, a Liga impede o

desvirtuamento do amadorismo, garantindo a observância dos princípios de ordem

moral e educacional nas relações desportivas.

Uma vez que o esporte constitui importante e muitas vezes a única ferramenta de

acessibilidade dos integrantes de classes menos desfavorecidas a condições mais

favoráveis, bem como excelente meio de integração da juventude e seu afastamento

das drogas, a Liga exerce papel bastante relevante na comunidade.

O  cumprimento  das  deliberações  e  resoluções  da  Confederação  Brasileira  de

Futebol – CBF – e da Federação Mineira de Futebol – FMF –, somado à conduta

idônea  e  competente  de  seus  dirigentes,  implica  resultados  excelentes  para  o

Município.  O  caráter  assistencialista  da  entidade  e  sua  preocupação  com  o

desenvolvimento da comunidade são muito importantes para os munícipes.

O estatuto da Liga 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  cinquenta  anos,  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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.155/2012

Declara de utilidade pública a Associação Vista Alegre Futebol Clube, 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 Vista  Alegre  Futebol

Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação:  A  Associação  Vista  Alegre  Futebol  Clube,  entidade  de  caráter

filantrópico, foi fundada em 20/1/70. Tem como finalidades a execução de programas

de promoção, proteção e defesa de crianças, adolescentes e jovens, a realização de

cursos e oficinas e a valorização da autoestima dos adolescentes.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias com órgãos do Estado

para o cumprimento das finalidades citadas.

- 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 3.156/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  manutenção  de  unidade  de  prevenção  e

combate  a  incêndio  e  prestação  de  primeiros  socorros,  composta  por  bombeiro

profissional civil, nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a manutenção de unidade de combate a incêndio e primeiros

socorros, composta por bombeiros profissionais civis, nos estabelecimentos que esta

lei menciona.
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Art. 2º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º são:

I - “shopping centers”;

II - casas de “shows” e espetáculos;

III - hipermercados;

IV - grandes lojas de departamentos;

V - câmpus universitários;

VI - empresas instaladas em imóveis com área superior a 5.000m² (cinco mil metros

quadrados); e

VII - qualquer estabelecimento onde ocorra concentração de mais de mil pessoas.

§ 1º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I  -  “shopping  center”:  empreendimento  empresarial,  com  reunião  de  lojas

comerciais, restaurantes, cinemas e outros em um só conjunto arquitetônico;

II  -  casa de “shows”  e  espetáculos:  empreendimento destinado à realização de

“shows”, à apresentação de peças teatrais e à promoção de reuniões públicas, em

local cuja capacidade de lotação seja superior a quinhentos lugares;

III  -  hipermercado:  supermercado  ou  grande  armazém  que  ofereça  produtos

variados, onde em geral os fregueses se servem livremente e pagam na saída, e que,

além dos  produtos  tradicionais,  comercialize  ou  tenha  espaço  para  exposição de

outros produtos como eletrodomésticos e roupas;

IV - grandes lojas de departamento: estabelecimentos comerciais especializados na

venda de diversos tipos de produtos no varejo, sem adotar uma linha específica;

V - câmpus universitário: conjunto universitário que agrupa unidades de ensino ou

escolas para especialização profissional e científica, instalado em imóvel com área

superior a 3.000m² (três mil metros quadrados);

VI - empresa instalada em imóvel com área superior a 5.000m² (cinco mil metros

quadrados):  qualquer  estabelecimento  instalado  em  imóvel  com  área  superior  a

5.000m²  (cinco  mil  metros  quadrados),  somados  os  diferentes  níveis,  patamares,

mezaninos, área de estacionamento e outras áreas utilizáveis;

VII - qualquer estabelecimento onde ocorra concentração de pessoas em número

superior a mil, para evento permanente, temporário, periódico ou eventual.

§ 2º - No caso de hipermercados ou de outro estabelecimento mencionado nesta
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lei, que seja associado a “shopping center”,  a unidade de prevenção e combate a

incêndio e primeiros socorros poderá ser única desde que atenda o “shopping center”

e o estabelecimento associado, respeitada a tabela do art. 3º.

Art. 3º - A organização e o dimensionamento da unidade de prevenção e combate a

incêndio e primeiros socorros deverá ter a seguinte composição:

*  -  O quadro com a  composição referida no art.  3º  foi  publicado no “Diário do

Legislativo”, de 17.5.2012.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo com relação ao Grupo - Local de Reunião

de Público; Divisão - F-7; Descrição - Construção provisória,  considera o seguinte

recurso de pessoal:

* - O quadro com o recurso de pessoal mencionado no § 1º do art. 3º foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2012.

§ 2º - Para fins do disposto neste artigo, considera-se a seguinte classificação do

risco quanto à carga incêndio:

* - O quadro contendo a classificação de risco quanto à carga incêndio mencionado

no § 2º do art. 3º foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2012.

§  3º  -  Nos  turnos  em  que  não  haja  nenhum  tipo  de  atividade,  o  número  de

bombeiros profissionais civis poderá ser reduzido conforme a tabela abaixo:

*  -  O  quadro  contendo  a  redução  do  número  de  bombeiros  profissionais

mencionado no § 3º do art. 3º foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.5.2012.

§ 4º - Para efeitos desta lei, nos eventos temporários, a preparação, montagem e

desmontagem,  sem  energia  elétrica,  são  considerados  turnos  de  trabalho  sem

atividade, aplicando-se o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º - Os locais onde não haja necessidade de bombeiro profissional civil devem

contar com os brigadistas de incêndio, conforme estabelecem a Lei nº 14.130, de

2001,  o  Decreto  nº  44.746,  de  2008  e  a  Instrução  Técnica  nº  12  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG.

Art. 4º - As funções dos bombeiros profissionais civis são assim classificadas:

I - bombeiro profissional civil, com formação no ensino médio ou equivalente;

II - bombeiro profissional civil líder, com formação técnica em nível de ensino médio

ou equivalente;
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III - bombeiro profissional civil mestre, com formação em ensino superior.

Art. 5º - As atribuições dos bombeiros profissionais civis são assim definidas:

I - bombeiro profissional civil:  atividades operacionais de prevenção e combate a

incêndio e prestação de primeiros socorros;

II - bombeiro profissional civil líder: atividades operacionais de prevenção e combate

a incêndio e primeiros socorros e liderança de grupo de bombeiros profissionais civis,

para grupo de até dez profissionais;

III - bombeiro profissional civil mestre: responsável técnico pelo departamento de

prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros.

§ 1º  -  O bombeiro profissional  civil  mestre poderá  responder  como responsável

técnico  de  departamento  de  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  prestação  de

primeiros socorros, simultaneamente, por até três empresas diferentes ou por até três

eventos temporários com coincidência de datas, incluindo o período da preparação,

montagem e desmontagem.

§  2º  -  No  atendimento  a  sinistros  em  que  atuem,  em  conjunto,  os  bombeiros

profissionais civis e o Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das

ações caberão, com exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar.

Art. 6º - É assegurado ao bombeiro profissional civil:

I - uniforme e equipamentos de proteção individual às expensas do empregador;

II - seguro de vida em grupo, estipulado pelo empregador;

III - reciclagem periódica, conforme a NBR 14608, desde que empregado na época

do vencimento do treinamento.

Art. 7º - A jornada de trabalho do bombeiro profissional civil é de quarenta e quatro

horas semanais.

§ 1º - O bombeiro profissional civil, nos eventos temporários, poderá trabalhar até

dez horas por dia, sendo-lhe garantido intervalo de descanso de, pelo menos, onze

horas, entre uma jornada e outra.

§ 2º - O bombeiro profissional civil poderá ter jornada de doze horas de trabalho por

trinta e seis horas de descanso, a critério do empregador. 

Art. 8º - É garantida aos bombeiros militares do Estado, pertencentes ao quadro da

reserva e aos reformados, que realizam atividades de bombeiro profissional civil, e a
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todo bombeiro profissional civil  em exercício comprovado da atividade há mais de

cinco  anos  a  continuidade  na  profissão,  apenas  com  a  reciclagem  periódica,

conforme a NBR 14608.

§ 1º - Todo o bombeiro profissional civil,  com menos de cinco anos na atividade,

deverá submeter-se ao curso de formação conforme prevê a NBR 14608.

Art. 9º - As empresas especializadas, os cursos de formação e os estabelecimentos

previstos no art. 2º, no caso de descumprimento desta lei, estarão sujeitos a:

I - advertência;

II - suspensão temporária do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB -;

III - cassação do AVCB e cancelamento da autorização e registro para funcionar;

IV - Interdição do evento temporário.

Art.  10  -  As  empresas  e  as  demais  entidades  poderão  firmar  convênio  com  o

CBMMG para prestação de assistência técnica a seus profissionais.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: Este projeto de lei objetiva a manutenção de uma unidade de combate

a  incêndio  e  primeiros  socorros,  composta  por  um  corpo  de  bombeiro  civil,  em

“shopping  centers”,  casas  de  “show”  e  espetáculos,  hipermercados,  lojas  de

departamento,  câmpus  universitários  e  quaisquer  outros  estabelecimentos  onde

ocorra concentração de pessoas em número superior a mil, para atuar nas primeiras

ações de combate de incêndio, prevenção e socorro às vítimas, poupando, dessa

forma, vidas humanas e evitando prejuízos materiais.

As unidades de corpo de bombeiros deverão contar com profissionais capacitados

para atuar na prevenção e no combate a um princípio de incêndio e para prestar os

primeiros socorros a possíveis vítimas.

Diante da relevância da matéria apresentada, solicito o apoio dos nobres pares para

a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.847/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.157/2012

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Marques Futebol Clube, com sede

no Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Marques Futebol

Clube, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  O  Grêmio  Recreativo  Marques  Futebol  Clube,  clube  centenário,

existente desde o ano de 1891, mas só regularizado em 6/6/2009, tem por objetivo a

promoção  da  prática  desportiva  e  a  formação  social  e  educacional  de  atletas  e

professores praticantes de futebol na cidade de São Sebastião do Paraíso.

O Grêmio Recreativo Marques Futebol Clube proporciona a prática do futebol às

crianças e aos adolescentes que se encontram sem atividade esportiva e recreativa e

em certo grau de risco social, ajudando na promoção da autoconfiança e na criação

do senso de responsabilidade.

São finalidades do Grêmio Recreativo Marques Futebol Clube: promover a prática

do futebol periodicamente, fomentando sempre a integração e o convívio social dos

jogadores e amigos, em busca da perpetuação dos laços de amizade e do bem-estar

comum;  organizar  e  promover  encontros  de  antigos  e  novos  amigos  através  do

futebol; organizar equipes competitivas profissionais ou não profissionais ou participar

de sua administração; difundir e promover a prática de esportes e realizar eventos de

caráter  esportivo,  cívico,  educacional,  cultural  e  social,  bem  como  defender  os

legítimos interesses dos seus associados.

Mister se faz ressaltar que a entidade apresenta todos os requisitos legais dispostos

na Lei nº 12.972, de 1998, para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual

solicitamos aos nobres pares a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.158/2012

Declara de utilidade pública a Obra Social da Comunidade Escolhidos de Deus –

Osced –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Obra  Social  da  Comunidade

Escolhidos de Deus – Osced –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Duilio de Castro

Justificação:  Trata-se de entidade que tem por  objetivos,  através  das atividades

propostas em seu estatuto, promover a dignidade da pessoa humana para que ela

possa  se  manter  dentro  dos  ditames  da  personalidade  humana;  trabalhar  para  o

desenvolvimento  do  bairro  e  adjacentes,  onde  estiver  criada  sua  sede  ou  filiais;

promover a distribuição gratuita de farinha enriquecida a crianças de baixo peso e

com desnutrição; criar cursos profissionalizantes e incentivar programas de geração

de  renda  que  propiciem  a  inserção  do  jovem  no  mercado  de  trabalho;  divulgar,

orientar e promover eventos para os moradores do bairro, enfim, buscar o bem-estar

social  com projetos  direcionados para o alcance cada vez maior  da dignidade da

pessoa humana em diversos âmbitos.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.159/2012

Declara de utilidade Pública o Laminação Esporte Clube, com sede no Município de

Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Laminação Esporte Clube, com sede

no Município de Timóteo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012

Rosângela Reis

Justificação: O Laminação Esporte Clube, com sede no Município de Timóteo, em

funcionamento desde 16/5/64, é uma entidade civil de duração indeterminada, sem

fins lucrativos, que não remunera os membros da sua administração sob nenhum

pretexto e aplica a totalidade de suas receitas no cumprimento de suas finalidades

estatutárias e filantrópicas, quais sejam a difusão da prática do futebol de campo e de

outras  modalidades  esportivas  amadoras  e  a  promoção  de  festivais  e  torneios

esportivos.

Assim,  a entidade preenche os requisitos legais  para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.160/2012

Dispõe sobre equipamento obrigatório a ser implementado em coletivos urbanos

intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  concessionárias  que realizam  transporte  coletivo  intermunicipal  por

ônibus ficam obrigadas a implementar bagageiro nesses veículos para ser utilizado

pelos passageiros.

Art. 2º – O bagageiro estabelecido no “caput” do art. 1° deverá ser instalado de

forma a atender a totalidade de passageiros em pé e assentados.

Parágrafo  único:  As  dimensões,  materiais  utilizados  e  características  dos

bagageiros serão definidos em regulamentação.

Art. 3º – A responsabilidade pelos objetos colocados nos bagageiros é exclusiva de

seu proprietário.

Art.  4º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  noventa  dias  contados  de  sua

publicação.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.
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Anselmo José Domingos

Justificação:  Esta  proposição  visa  dar  maior  comodidade  e,  ao  mesmo  tempo,

contribuir  para  aumentar  a  capacidade  e  mobilidade  no  transporte  coletivo

intermunicipal.

A instalação de bagageiros no teto interno dos veículos é importante para que os

passageiros  possam armazenar de forma segura suas mochilas,  sacolas e outros

objetos  pessoais,  desobstruindo  a  passagem  e  oferecendo  maior  conforto  aos

usuários desses transporte público.

Para a mobilidade dentro dos ônibus, o bagageiro representaria também um grande

ganho, visto que as mochilas e bolsas que representam um entrave para a locomoção

seriam armazenadas em um local  adequado,  ampliando o acesso e o trânsito de

pessoas no veículo.

O  objetivo  é,  portanto,  oferecer  um  espaço  para  acomodar  bolsas,  pastas  e

mochilas  e melhorar  a circulação dentro do veículo,  além de conforto e apoio de

quem fica de pé.

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

- 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 3.161/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Ação Social – GAS –, com sede no Município

de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ação Social – GAS –, com

sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Pompílio Canavez

Justificação: O Grupo Ação Social – GAS –, de Guaxupé, é uma entidade civil sem

fins lucrativos com duração por tempo indeterminado e foro na Comarca de Guaxupé.

Tem  por  finalidade  a  coordenação  de  programa  de  auxílio  alimentar  a  pessoas

carentes e a promoção de eventos com vistas a arrecadar recursos para manutenção
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de  instituições  de  auxílio  a  crianças  e  adolescentes  carentes,  bem  como  a

manutenção de programas de conscientização para jovens no referido Município. Seu

estatuto  está  registrado  no  cartório  de  registro  civel  das  pessoas  jurídicas  da

Comarca de Guaxupé.

- 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 3.162/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Elias José, com sede no Município

de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Elias José, com sede

no Município de Guaxupé.

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

Sala da Reuniões, 15 de maio de 2012.

Pompílio Canavez

Justificação: O Instituto Cultural Elias José, de Guaxupé, é uma entidade civil sem

fins  lucrativos  com  duração  por  tempo  indeterminado,  e  foro  na  Comarca  de

Guaxupé. Tem por finalidade a promoção da cultura, a defesa do patrimônio histórico

e artístico, a promoção da ética e da paz e a realização de atividades literárias no

referido Município. Seu estatuto está registrado no 2º Cartório de Ofício Notarial da

Comarca de Guaxupé.

- 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 3.163/2012

Dispõe sobre Programa de Orientação com vistas a instituir meios para permitir o

uso de aparelho sonoro ou musical no interior de veículos de transporte coletivo no

Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado desenvolverá programa de orientação com vistas a instituir meios
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que  permitam  o  uso  de  aparelho  sonoro  ou  musical  no  interior  de  veículos  de

transporte coletivo no Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

Art. 2º - É permitido o uso de aparelho sonoro ou musical no interior de veículos de

transporte coletivo no Estado, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal.

§ 1º – Consideram-se aparelhos sonoros ou musicais, para os fins desta lei, os

tocadores pessoais de música, em formato digital, telefone celular,  “iPod”,  “tablet”,

“notebook”, “netbook”, rádio, MP3, MP4 ou similar.

Art.  3º  –  A expressão  “veículos  de  transporte  coletivo”,  para  os  fins  desta  lei,

engloba ônibus, “vans”, lotações, barcos e trens.

Art. 4º – A partir da implantação desta lei, fica obrigatória a fixação de aviso nos

locais por ela abrangidos, com indicação de seu número e data, em letra legível e de

fácil  visualização,  contendo os  seguintes  dizeres:  “É proibido  o  uso de aparelhos

sonoros ou musicais sem a utilização de fone de ouvido, sob pena de multa.”.

Art. 5º – O descumprimento do art. 1º ensejará a obrigatoriedade de o infrator se

retirar do veículo, sendo solicitada a intervenção policial no caso de ele se recusar a

fazê-lo.

Art.  6º  –  O descumprimento do  disposto  nesta  lei  acarretará multa  no valor  de

R$300,00 (trezentos reais).

Art. 7º – Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao Município

garantir a fiscalização e a implantação de políticas que viabilizem a aplicação desta

lei.

Art. 8º – Ao Estado cabe facilitar, por meio da Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, campanhas de conscientização sobre a importância de se usar o

fone de ouvido,  garantindo  a  cada  indivíduo  a  liberdade  de  escolher  o  que quer

escutar e possibilitando o lazer durante os percursos em transportes coletivos.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo principal desenvolver programa de

orientação com vistas a instituir  meios para permitir  o uso de aparelho sonoro ou

musical, com proteção auricular (fone de ouvido), no interior de veículos de transporte
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coletivo, no Estado.

Esse  programa deve  ser  realizado  por  meio  de  parcerias  com  concessionárias

públicas e empresas terceirizadas comprometidas que se empenhem em campanhas

educativas que demonstrem que o uso de som alto dentro de transporte coletivos

incomoda outros usuários.

A poluição  sonora  é  danosa,  independentemente  dos  níveis  sonoros,  podendo

causar  estresse  ou  perturbação  e  prejudicar  a  concentração  e  a  aprendizagem,

chegando a afetar o sistema nervoso e cardiovascular. A exposição à poluição sonora

constante pode trazer sérios danos à saúde e acarretar até um quadro de estresse

físico e mental.

Logo, é melhor prevenir, através de projetos que visem a educação da população,

para que todos tomem ciência dos danos gerados pela exposição ao som alto.

A  aprovação  deste  projeto  é  de  extrema  relevância,  pois  ele  visa  garantir  a

tranquilidade nos transportes urbanos e a efetivação do direito à saúde e ao meio

ambiente equilibrado, atendendo assim ao interesse coletivo. Ele ensejará benefícios

a toda a população, criando normas que visam proteger a individualidade do cidadão

e o direito que cada indivíduo tem de escolher o que quer escutar, garantindo assim a

liberdade dos passageiros.

Este  projeto  contribui  para  que  se  executem de forma coesa e  participativa  as

diretrizes dos planejamentos das políticas públicas. Ele institui política de reeducação

da população, por meio de projeto pedagógico e educativo que tem como objetivo

preservar direitos fundamentais de todos os envolvidos, além de combater a poluição

sonora nas cidades.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.437/20211, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.020/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro Cultural Humberto Mauro por seus 10 anos de

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.021/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos
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anais da Casa da matéria publicada pelo jornalista Juca Kfouri no jornal “Folha de

S.Paulo” em 29/4/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.022/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural

de Belo Horizonte pela aprovação da reforma do Colégio Estadual Central conforme o

projeto arquitetônico original.

Nº 3.023/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Estúdio V Artes Visuais pela criação da revista “Prosa”.

(- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 3.024/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig  pedido  de  informações,  com  as  especificações  que  menciona,  sobre  os

critérios  utilizados  na  escolha  dos  escritórios  de  advocacia  pré-qualificados  no

processo MS/CS 500-Z03206 para atuar em defesa da Companhia. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Elismar Prado. Anexe-se ao

Requerimento nº 1.545/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.025/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de informações sobre os indícios de irregularidades na propaganda

dessa empresa cujo “slogan” é “A Melhor Energia do Brasil”, com especificação dos

valores gastos  com a  propaganda e  dos critérios  utilizados pela Companhia  para

divulgar a ideia de que teria a melhor energia do Brasil. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.026/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel pedido de providências a respeito da falta de energia elétrica no Bairro Vila

Cristina,  em  Betim,  que  causou  transtornos  e  prejuízos  aos  moradores  e

comerciantes locais.

Nº 3.027/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Aneel  pedido  de  providências  a  respeito  dos  indícios  de  irregularidades  na

propaganda da Cemig cujo slogan é “A Melhor Energia do Brasil”.

Nº 3.028/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  a  respeito  dos  indícios  de

irregularidades na propaganda da Cemig cujo “slogan” é “A Melhor Energia do Brasil”.

(- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)
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Nº 3.029/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  o  cumprimento  do  que

determina a Lei nº 11.717, de 27/12/94. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.030/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Juiz  de  Fora  pelos  162  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 3.031/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Dores  do  Indaiá  pelos  159  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.032/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Programa Evolucional de Resistência às Drogas pelos

14 anos de sua implantação no Estado e pelos 20 anos de sua implantação no Brasil.

(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  3.010/2012,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº 3.033/2012, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  Copasa-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à  destinação  de

caminhões  pipa  para  abastecimento  de  água  nos  Bairros  Parque  Novo  Ceasa,

Coqueirais 1 e 2, Parque do Sabiá e Vivendas Barbosa, do Distrito de Melo Viana, em

Esmeraldas,  encaminhando-se  também  abaixo-assinado  de  moradores.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 3.034/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alfenas pelo fato de o Programa de

Apoio à Gestante, por ela implantado, ter  conquistado o Prêmio ODM Brasil, pela

contribuição para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.035/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  que  seja  dado

apoio aos Municípios na implantação de Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e

Outras Drogas.

Nº  3.036/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para a criação de um

mascote como símbolo das campanhas veiculadas pelo Estado para a prevenção e o

combate ao uso de drogas. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  3.037/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  imediata

ampliação dos programas de escola em tempo integral.

Nº  3.038/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação do

Programa Pró-Escola, fazendo-se constar também, na revisão do PPAG 2012-2015, a

ampliação das metas física e financeira desse Programa. (- Distribuídos à Comissão

de Educação.)

Nº  3.039/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a ampliação, na

revisão  do  PPAG  2012-2015,  das  metas  física  e  financeira  da  Ação  4531  -

Qualificação  Socioprofissional  e  Inserção  de  Jovens  no  Mundo  do  Trabalho,  do

Programa 272 - Política de Promoção de Emprego. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  3.040/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  o  aumento  do

investimento em capacitação de profissionais do Programa Saúde da Família para

atendimento a usuários de álcool e outras drogas e a seus familiares. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº  3.041/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  os  afastamentos  de

servidores públicos causados por acidentes e doenças laborais.

Nº 3.042/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  pedido  de

providências com vistas à criação de consultórios móveis para tratamento de usuários

de drogas.

Nº  3.043/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  a  empresa

Laticínios  Vale do Carangola  Ltda.,  relativas à transferência do domicílio  tributário
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desta para o Estado do Rio de Janeiro.

Nº  3.044/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Tribunal de Contas pedido de informações sobre as

aposentadorias  do  Sr.  Elmo  Braz,  ex-Deputado  e  ex-Conselheiro  dessa  Corte.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para,  nos

termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1ª Parte desta reunião

para homenagear a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pelo transcurso do

Dia Nacional da Defensoria Pública.

- 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, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2012

Às  19h15min,  comparecem  no  PIC  Pampulha,  em  Belo  Horizonte,  a  Deputada

Luzia  Ferreira e os  Deputados Délio  Malheiros  (substituindo o Deputado Gustavo

Corrêa, por indicação da Liderança do BAM) e Fred Costa (substituindo o Deputado

Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Está presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número

regimental,  a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros,  dispensa  a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

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

realizar  novo  balanço  do  andamento  das  obras  de  despoluição  da  Lagoa  da

Pampulha. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Eunice Tavares de Paiva, Presidente da Associação Amigos do Trevo; e os Srs.

Valter  Vilela  Cunha,  Gestor  da  Meta  2014  da  Copasa;  Flávio  Marcus  Ribeiro  de

Campos,  Presidente  da  Associação  dos  Amigos  da  Pampulha;  Marcelo  Haddad

Guerra,  Coordenador,  representando o  Sr.  Carlos  Augusto Moreira,  Presidente  da

Terra Viva Organização Ambiental; Igor Van Doornik, Diretor Comercial da Biobrás;

Ricardo Motta Pinto Coelho, autor do "Atlas da Qualidade da Água do Reservatório da

Lagoa da Pampulha"; Edson Simão, Presidente do PIC; e Eduardo Tavares, Ouvidor

Ambiental do Estado, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede  a  palavra  aos  Deputados  Rogério  Correia  e  Fred  Costa,  autores  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O

Deputado  Fred  Costa  retira-se  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Tiago Ulisses.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/5/2012

Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Guanhães os Deputados João

Leite  e  Luiz  Carlos  Miranda  (substituindo  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  por

indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da  supracitada  Comissão.  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
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destina a discutir as condições precárias em que se encontram a infraestrutura da

segurança pública e o efetivo da Polícia Militar em todo o Município e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Lucimar Ferreira Pinto, Presidente da Câmara Municipal de

Guanhães; Arnoldo Assis Ribeiro Junior, Juiz Titular da 1ª Vara Civil,  Criminal e de

Execuções Penais da Comarca de Guanhães; Márcio Kakumoto, Promotor de Justiça

da  Comarca  de  Guanhães;  Ana  Paula  Passagli  da  Cruz,  Delegada  Regional  de

Polícia  Civil;  Maj.  Edgard  Antônio  de  Souza,  Comandante  da  25ª  Companhia

Independente da Polícia Militar; Valmir de Paula Ramos, Chefe do 8º Departamento

da Polícia Civil;  Dermeval de Pinho Neto, da Câmara Municipal de Guanhães, os

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

Deputado Luiz Carlos Miranda, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  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, 15 de maio de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva - Maria Tereza

Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 43/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação Beneficente Nosso Lar,  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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 43/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Nosso Lar, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência

social  de  forma  educativa,  preventiva  e  inclusiva,  incentivando  a  integração  das

pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações educativas, culturais e sociais;

incentiva  o  voluntariado;  combate  a  pobreza;  realiza  atividades  de  assistência

psicopedagógica e psicossocial; luta contra a deficiência nutricional; orienta sobre a

preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; e promove valores

universais como ética, paz, cidadania e direitos humanos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Beneficente Nosso Lar, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 43/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.661/2011

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  de  Proteção  Ambiental  da  Bacia  do  Ribeirão

Ipanema - Apabri -, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.661/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Proteção  Ambiental  da  Bacia  do  Ribeirão  Ipanema  -  Apabri  -,  com  sede  no

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

por  escopo  a  defesa  da  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  do

desenvolvimento sustentável.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve,  planeja,  executa  e  monitora

programas de proteção socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em

meio  aberto,  de  acordo  com  o  inciso  II  do  art.  90  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente - ECA.

Ademais, a Apabri promove atividades culturais e orienta sobre a conservação do

patrimônio histórico e artístico da região.

Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  de Proteção

Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.661/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.235/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Social  Frei  Gabriel,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

O Projeto de Lei nº 2.235/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Social Frei  Gabriel,  com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, fundado em 1939.

Por meio da manutenção de obras autônomas, a instituição presta serviços sociais

visando  à  proteção  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência,  da

juventude  e  da  velhice,  especialmente  daqueles  em  situação  de  vulnerabilidade;

promove atividade educacional  integral  e  encaminha os egressos  ao  mercado de

trabalho;  apoia  entidades  beneficentes  congêneres;  e  desenvolve  programas  de

concessão de bolsas de estudos a alunos carentes.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Instituto Social Frei

Gabriel,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.235/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.569/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais, com sede no Município

de Juatuba.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.569/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais, com sede no Município de Juatuba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, letra C (ver

alteração estatutária de 15/12/2011), que seus dirigentes não serão remunerados; e,

no  art.  43,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere localizada no Município de Juatuba.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.569/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Glaycon  Franco –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis – Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no Município de

Campo Belo.

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 3.040/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no Município de Campo Belo, pessoa jurídica
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de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a promoção da qualidade

de vida dos moradores dessa comunidade.

Com esse propósito,  a instituição incentiva a produção de alimentos básicos em

horta comunitária; faz campanha de distribuição de alimentos e agasalhos; incentiva a

formação profissional para a geração de emprego e renda; participa da construção e

reforma  de  moradias;  promove  atividades  culturais  e  de  lazer,  incentivando  os

talentos da região; e apoia a criação de biblioteca pública e orienta sobre cuidados

básicos com a saúde.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Beneficente  Cristã,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.040/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.045/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança - CAI -, 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 3.045/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Apoio à Criança - CAI -, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a prestação de assistência a
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crianças  e  adolescentes  carentes,  proporcionando-lhes  desenvolvimento  físico,

psicológico, intelectual, moral e social em condições de liberdade e dignidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações educativas e desportivas, com

reforço pedagógico e discussão de temas relacionados à realidade vivenciada pelas

crianças e jovens aos quais presta assistência; identifica e convoca as famílias a se

envolverem no processo de reabsorção da criança e do adolescente, nos casos em

que o vínculo familiar ainda não foi totalmente rompido; orienta sobre temas como

higiene,  combate  a  drogas,  sexualidade,  prevenção  de  doenças  sexualmente

transmissíveis e profissionalização; realiza atividades nas áreas de educação, lazer,

cultura,  esportes  e  oficinas  pedagógicas  e  incentiva  a  profissionalização  de

adolescentes e mulheres, integrando-os no mercado de trabalho.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem o objetivo de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo CAI,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.045/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.046/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiões da Liberdade -

ARLS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.046/2012 pretende declarar de utilidade pública a Augusta e

Respeitável Loja Simbólica Guardiões da Liberdade - ARLS -, com sede no Município

de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo  a  prática  de  atividades  filantrópicas,  particularmente  voltadas  para  a

assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  procura,  no  incentivo  à  paz  e  à

harmonia,  a  consolidação  da  ética,  dos  direitos  humanos,  da  cidadania,  da

democracia  e  da  evolução  sadia  da  humanidade.  Ademais,  apoia  as  iniciativas

vinculadas ao implemento da educação e da cultura.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Augusta  e

Respeitável Loja Simbólica Guardiões da Liberdade para a consolidação da cidadania

dos menos favorecidos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.046/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.092/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores de Paiva – Aartprocap –,

com sede no Município de Paiva.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2012 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.092/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Artesãos  e  Produtores  de  Paiva  –  Aartprocap  –,  com  sede  no

Município de Paiva.

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, nos arts. 18 e 47, que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à instituição

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social,  ou  a  entidade pública;  e,  nos  arts.  32,  §  4º  e  48,  que as  atividades  dos

membros dos Conselhos de Administração e Fiscal não serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a

denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.092/2012 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 de Artesãos e Produtores

Caseiros de Paiva - Aartprocap -, com sede no Município de Paiva.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.096/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Pequenos

Produtores e Trabalhadores Rurais de Lagoinha, com sede no Município de Montes

Claros.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  20/4/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroidustrial.

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 3.096/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  e

Trabalhadores Rurais de Lagoinha, 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 art.  32,  que,  as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  36,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.096/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.101/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Águia Azul Esporte Clube , com sede no Município de Santa

Luzia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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 3.101/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Águia Azul Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia.

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.

O estatuto constitutivo da instituição determina, no art.  76, que as atividades de

seus Diretores,  Conselheiros,  associados  ou instituidores não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios.

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.



831
____________________________________________________________________________

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.101/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.105/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Juazeiro, Ingazeira, Salinas, Baixão e

Jurema, com sede no Município de Espinosa.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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 3.105/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Juazeiro, Ingazeira, Salinas, Baixão e Jurema, com sede

no Município de Espinosa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  29,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
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destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.105/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.109/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Clube da Melhor Idade Bem Viver, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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 3.109/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Melhor Idade Bem Viver, 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. 31, parágrafo

único,  que as  atividades de seus  diretores,  conselheiros  e  associados não serão
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remuneradas;  e,  no  art.  82,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  registrada  no  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 3.109/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.110/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento do Município de Diogo

de Vasconcelos, com sede no Município de Diogo de Vasconcelos.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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 3.110/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Desenvolvimento do Município de Diogo de Vasconcelos,

com sede no Município de Diogo de Vasconcelos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.110/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.114/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  Buqueirão  –

Aspprub –, com sede no Município de Buritis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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 3.114/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Buqueirão – Aspprub –, com sede no

Município de Buritis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica 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 3.114/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.115/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia –

Ascavau –, com sede no Município de Buritis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.115/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia – Ascavau –, com sede no

Município de Buritis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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.  55,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  67,  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 3.115/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 69/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

utilização de telha ecológica nas obras públicas do Estado”.

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

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável 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

A proposição sob exame estabelece que, nas obras públicas estaduais, o uso de

telhas de cimento-amianto será substituído pelo uso de telhas ecológicas. Dispõe,

todavia,  que essa obrigação será  dispensada  nas  casos  em  que  se  comprove a

inviabilidade técnica  ou  econômica da medida.  Além  disso,  o  projeto define  telha
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ecológica,  determina  a  implementação  gradual  da  referida  obrigação  e  remete

expressamente para regulamento o detalhamento de aspectos técnicos da matéria.

Na  justificação,  o  autor  da  proposição  afirma  que  seu  objetivo  é  estimular  a

utilização da telha ecológica no Estado e sustenta que esse tipo de telha apresenta

diversos  benefícios  em  comparação  com  a  telha  de  cimento-amianto:  “A  telha

ecológica  é  mais  leve,  portanto  exige  menor  madeiramento  no  telhado,  e  tem

manuseio  e  transporte  facilitados,  o  que  determina  maior  economia;  é  excelente

redutor  sonoro;  apresenta  baixa  condutividade térmica,  o que torna  os  ambientes

menos quentes; e é mais flexível, inquebrável e durável; além de não ser poluente

nem tóxica. A utilização da telha ecológica também promove a economia de matérias-

primas naturais, o reaproveitamento de resíduos sólidos e a redução da poluição e do

volume de material encaminhado a aterros sanitários”.

Inicialmente,  não  vislumbramos  óbice  à  iniciativa  parlamentar  relativamente  à

proposição em epígrafe, que não trata de matéria de iniciativa privativa, indicada no

art. 66 da Constituição Estadual.

Ademais,  observamos  que  a  proposição  se  insere  no  domínio  da  competência

legislativa  estadual,  visto  que  tem  por  objeto  bens  de  propriedade  do  Estado  e

também  porque  se  enquadra  no  âmbito  de  matérias  de  competência  legislativa

concorrente  –  ou  as  tangencia  -,  notadamente  licitações  e  contratos,  direito

econômico, produção e consumo e proteção do meio ambiente. Como se sabe, no

que  se  refere  a  essas  matérias,  de  acordo  com  os  §§  1o  a  4o  do  art.  24  da

Constituição  da  República,  à  União  compete  editar  normas  gerais,  cabendo  aos

Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas  por  meio  do

estabelecimento  de  disposições  específicas,  em  função  das  respectivas

peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não

regulados por lei federal.

Pode  ser  questionado  que  a  obrigação  que  se  pretende  estabelecer  afetaria  o

comércio  no  segmento  de  telhas  para  além do  território  do  Estado,  prejudicando

ainda a livre concorrência. Mas, de acordo com o princípio da proporcionalidade, o

legislador  tem  autoridade  e  legitimidade  para  restringir  a  aplicação  de  princípios

constitucionais  com  vistas  a  promover  exigências  de  princípios  constitucionais
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conflitantes reputados mais relevantes no caso.

Em outros casos análogos, porém, esta Comissão de Constituição e Justiça tem

objetado que proposições desse jaez importariam excessiva restrição à necessária

margem de discricionariedade da administração pública. Nesse sentido, por exemplo,

foi a manifestação desta Comissão acerca do Projeto de Lei no 405, de 2011, que

“autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a efetuar a gradual conversão da frota

de seus veículos para o gás natural no Estado de Minas Gerais”.

No  caso  ora  examinado,  entendemos  que  essa  questão  pode  ser  mais  bem

equacionada,  de  modo  a  viabilizar  a  tramitação  da  proposição.  Com  efeito,  a

dificuldade  pode  ser  afastada,  sem  prejuízo  para  a  intenção  do  autor,  mediante

reformulação  do  texto,  que  limitar-se-ia  a  estabelecer  que,  nas  obras  públicas

estaduais,  devem  ser  usadas  preferencialmente  telhas  ecológicas,  sob  pena  de

responsabilidade.  Assim,  a  utilização  de  outra  espécie  de  telha  dependeria  de

adequada  motivação  da  autoridade  competente,  fundada  em  argumentos  de

segurança,  de  custo-benefício  ou  mesmo  de  viabilidade  do  cumprimento  da

obrigação.  Não obstante,  a administração pública conservaria a discricionariedade

necessária ao bom desempenho de suas atribuições, tendo em vista os princípios da

licitação pública.

Registramos, a propósito, que o art. 3º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, foi alterado

pela Lei nº 12.349, de 2010, justamente para incluir o desenvolvimento sustentável

entre  os  objetivos  do  processo licitatório,  ao  lado  da garantia  da  observância  do

princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

Assim,  de  uma  perspectiva  estritamente  jurídica,  a  medida  proposta  constitui

legítima  expressão  da  autonomia  do  Estado,  sobretudo  por  afetar  bens  do  seu

domínio exclusivo. Já no que toca à conveniência, à oportunidade, ao custo e, em

alguma  medida,  à  própria  razoabilidade  da  proposição,  às  Comissões  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária incumbe aprofundar o exame da matéria.

Particularmente,  entendemos que a comissão de mérito  deve avaliar  também o

conceito de telha ecológica a que se refere o art. 3º da proposição, bem como se o

caráter técnico da definição aconselha sua regulação em nível infralegal,  o que, a
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rigor, independe de remissão expressa na lei.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 69/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina a utilização preferencial de telha ecológica nas obras públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Nas  obras  públicas  executadas  direta  ou  indiretamente  por  órgão  ou

entidade da administração pública estadual, será utilizada, preferencialmente, telha

ecológica.

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  nesta  lei,  entende-se  por  telha  ecológica  aquela

fabricada a partir de materiais reciclados.

§ 2º - Nos convênios celebrados pelo Estado cujo objeto envolva a execução de

obras, será estabelecida a utilização preferencial de telha ecológica a que se refere o

“caput”.

§ 3º - A utilização de outro tipo de telha nas obras a que se referem o “caput” e o §

2º  será  admitida  apenas  mediante  justificação  baseada  em  critérios  técnicos  ou

econômicos.

§ 4º - A implementação do disposto no “caput” será realizada conforme cronograma

elaborado pela autoridade competente, no prazo de seis anos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade responsável

às sanções administrativas, civis e penais pertinentes.

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 175/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Rogério Correia, “dispõe sobre

a implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais para promover a
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emancipação das famílias dos beneficiários do Bolsa-Família”.

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,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social que, em análise de mérito,

opinou por sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1.

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 de lei em tela obriga o Estado a propor e implantar ações específicas para

as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF –, a fim de promover sua

emancipação, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 10.836, de 2004.

Em sua justificação, o autor do projeto afirma que “o principal objetivo deste projeto

de lei é a criação de iniciativas e ações que visem dar condições às famílias dos

beneficiários do Programa Bolsa-Família para aumentar suas chances de conquistar

um emprego, montar seu próprio negócio”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que “não se trata de

tema a respeito do qual a Constituição Federal outorgou à União ou aos Municípios a

competência  privativa  para  legislar”.  Porém,  a  fim  de  evitar  aparente  invasão

legislativa no campo de ação do Poder Executivo, apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise  de  mérito,  a  Comissão do Trabalho,  da  Previdência e  da Ação

Social  entendeu ser  importante  a  existência  de  legislação específica que garanta

qualificação  profissional  das  famílias  beneficiárias  do  PBF,  ampliando  suas

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Entretanto, com o objetivo de

tornar mais claro o comando do art.  1º e mais abrangente o comando do art.  2º,

apresentou as Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1.

Quanto  à  repercussão  orçamentária  e  financeira  do  projeto,  destaca-se  que  a

implementação das medidas propostas implica aumento de despesas obrigatórias de

caráter continuado para o erário, estando, portanto, condicionada ao cumprimento de
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requisitos legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF –, “considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

dois exercícios”.

Os atos  que criarem ou aumentarem despesa de caráter  continuado devem: a)

demonstrar  a  origem  dos  recursos  para  o  seu  custeio,  b)  ser  instruídos  com  a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devem entrar em

vigor e nos dois subsequentes e c) ter a comprovação de que a despesa criada ou

aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas

fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados

pelo aumento permanente de receita (elevação de alíquota, ampliação da base de

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição) ou pela redução permanente

de despesa.

Analisando o processo, verifica-se que os requisitos estabelecidos pela LRF não

foram preenchidos, sobretudo porque o projeto não foi instruído com documentos que

comprovem a origem dos recursos necessários para a implementação das medidas

propostas nem com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, entre outros.

Além disso, existe  no Estado um conjunto de ações voltadas para a qualificação

profissional, constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012-

2015, no Programa 003 – Melhor Emprego –, que pode atender o público beneficiário

do PBF, não sendo, portanto, necessário edição de lei que obrigue o Executivo a criar

programa específico para esse fim.

Por  fim,  é  importante  mencionar  que  os  processos  de  revisão  do  PPAG  e  a

aprovação das leis do ciclo orçamentário constituem importantes instrumentos de que

o Legislativo dispõe para atuar na formulação de políticas públicas e na definição de

prioridades.  Dessa forma,  um caminho para viabilizar  a intenção do autor  seria  a

apresentação de emendas ao projeto de lei do PPAG, na ocasião de sua tramitação

nesta  Casa,  ampliando  as  metas  dos  programas  de  qualificação  profissional  e

destacando recursos para o atendimento prioritário ao público do PBF.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 175/2011.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 608/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.497/2009, acrescenta o art. 2º-A ao texto da

Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, para parecer.

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Foram anexados à proposição o Projeto de Lei nº 981/2011, bem como o Projeto de

Lei nº 1.632/2011, consoante o disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva acrescentar novos dispositivos à Lei nº 16.685/2007,

que impõe normas para os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de

locação de computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos, de

modo a tornar  obrigatório que tais estabelecimentos criem e mantenham cadastro

atualizado de seus usuários.

Nos  termos  da  proposição,  as  informações  e  o  registro  dos  usuários  desses

serviços deverão ser mantidos por, no mínimo, 24 meses.

Ainda segundo o projeto, tais informações cadastrais só poderão ser repassadas a

terceiros mediante expressa autorização do usuário ou por determinação judicial.

Passemos à análise da proposição.  É sabido que os cibercafés,  “lan houses”  e

estabelecimentos do gênero se espalham não só pelo Estado de Minas Gerais como
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por  todo o  Brasil.  Não por  acaso foi  editada a  Lei  nº  16.685/2007,  com vistas  a

disciplinar  a  matéria.  A  despeito  da  relevância  desse  diploma  normativo,  alguns

aspectos importantes relativos ao assunto escaparam à referida normatização, em

especial a questão relativa à necessidade de se exigir um cadastro dos usuários dos

serviços ofertados por esses estabelecimentos.

Trata-se de medida tendente a coibir a prática dos chamados delitos virtuais, que

muitas vezes são acobertados pelo anonimato. É enorme a gama de ações delituosas

que  podem ser  cometidas  por  meios  eletrônicos,  como “bullying”,  furto  de  dados

bancários, fraudes, pedofilia, injúria, difamação, entre tantos outros. A existência de

um  cadastro  nos  moldes  propostos  pelo  projeto  poderia  viabilizar  a  persecução

criminal, servindo como auxílio na elucidação da autoria dos crimes.

Do ponto de vista da competência para legislar sobre a matéria, é preciso dizer que

o Estado se acha habilitado a exercê-la, tendo em vista o princípio autonômico, base

de nossa federação, inscrito no art. 25 da Constituição da República, segundo o qual

os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas  Constituições  e  leis  que  adotarem,

observados  os  princípios  da  Lei  Maior.  O  §  1º  desse  artigo  estabelece  que  são

reservadas  aos  Estados  as  competências  que  não  lhes  sejam  vedadas  por  essa

Constituição.

Ademais, a matéria se conecta ainda, em alguma medida, à defesa da infância e da

juventude,  o  que  autoriza  a  atuação  legiferante  estadual  pela  via  da  legislação

concorrente, com base no art. 24, inciso XV, da Constituição Federal. Com efeito, são

inúmeras as possibilidades de delitos cometidos contra crianças e adolescentes por

meio das redes sociais. Portanto, seja por via da chamada competência residual (art.

25,  §  1º  ),  seja  mediante  a  legislação  concorrente,  o  Estado  está  investido  de

competência legiferante para disciplinar a matéria. A propósito, foi precisamente com

base  em  tais  disposições  constitucionais  que  o  Estado  editou  a  mencionada  Lei

16.685/2007.

Portanto, do ponto de vista do juízo de admissibilidade que toca a esta Comissão

empreender, inexistem óbices à tramitação da proposição.

No que concerne ao mérito da matéria, esse deverá receber detalhado exame da

Comissão  de  Segurança  Pública,  ocasião  em  que  se  analisarão  os  dispositivos
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contidos nas proposições anexadas ao projeto, os quais, conquanto semelhantes na

essência, relativa à exigência de cadastro em cibercafés, “lan houses” e similares,

diferem quanto às informações constantes no cadastro e o modo de implementá-lo.

Quanto  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.497/2009,  de  cujo  desarquivamento  resultou  a

proposição  em  exame,  é  preciso  dizer  que  não  chegou  a  receber  parecer  na

legislatura passada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 608/2011.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Rosângela Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 625/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

do desarquivamento do Projeto de Lei no 4.080/2009, tem por escopo autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria 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 que a proposição fosse baixada em diligência à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  a  fim  de  que  se

manifestasse sobre a viabilidade da matéria, ao Prefeito Municipal de Itajubá, para

que  declarasse  sua  aquiescência  ao  negócio  pretendido,  e  ao  autor,  para  que

apresentasse memorial  descritivo da parte a ser  doada,  identificando suas exatas

confrontações.
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De posse das respostas, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

O  projeto  ora  desarquivado  tem  por  objetivo  conferir  a  necessária  autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itajubá imóvel com

área de 1.506,96m2, a ser desmembrado de imóvel com área de 18.293m2, situado

nesse Município e registrado sob o nº 8.199, a fls. 99 do Livro 3-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos

da administração pública,  em seu art.  17,  impõe,  além da referida  autorização,  a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto,  cabe lembrar  que o imóvel,  onde se encontra edificado o Ginásio

Poliesportivo Luiz Carlos Tigre Maia, mais conhecido como Tigrão, será utilizado em

benefício da comunidade, nos termos do parágrafo único do art. 1º.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição preceitua que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer também que o Prefeito Municipal de Itajubá, por meio do Ofício nº

190/2011,  informou que o imóvel,  situado em local  privilegiado do Município,  será

utilizado para os eventos tradicionais da comunidade.

A Seplag,  por  sua  vez,  manifestou-se,  por  meio  da  Nota  Técnica  nº  534/2011,

favoravelmente à transferência de domínio pretendida, tendo em vista a concordância

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes – Sedese –, órgão ao

qual o imóvel está vinculado, a inexistência de projetos sociais do Estado para sua

utilização e os benefícios que sua transferência trará para a população.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos o

Substitutivo nº 1 ao final deste parecer para dar à matéria a forma adequada segundo

a técnica legislativa, além de acrescentar anexo com a descrição exata da parte do

imóvel a ser doada, conforme informações prestadas pelo autor da proposição.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 625/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

constituído pela área de 1.506,96m² (mil  quinhentos  e seis vírgula noventa e seis

metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de

área  com  18.293m²  (dezoito  mil  duzentos  e  noventa  e  três  metros  quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o nº 8.199, a fls. 99 do Livro 3-J, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização de

atividades de interesse da comunidade.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 32,76m

(trinta  e  dois  vírgula  setenta  e  seis  metros),  confrontando  com  a  Avenida  Paulo

Chiaradia; do lado direito mede 46m (quarenta e seis metros), confrontando com a

área remanescente de propriedade do Estado; do lado esquerdo mede 46m (quarenta

e seis metros), confrontando com a Rua Tenente José Cabral Rennó; e pelos fundos

mede 32,76m (trinta e dois vírgula setenta e seis metros), confrontando com a área

remanescente de propriedade do Estado, perfazendo uma área total de 1.506,96m²

(mil quinhentos e seis vírgula noventa e seis metros quadrados).

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela
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Reis - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.250/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.986/2009, “dispõe sobre os critérios para a

realização de leilões de veículos usados por parte do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Fiscalização  Financeira  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 prescreve o art. 102, III, “a”, do citado

Regimento.

Fundamentação

O projeto sob comento visa autorizar o Poder Executivo a doar aos Municípios e às

entidades  filantrópicas  do  Estado  50% dos  veículos  considerados  dispensáveis  à

composição da frota oficial e apontados para leilão. Poderão ser beneficiadas pela

doação de que trata a proposição apenas as entidades filantrópicas que tiverem o

título de utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 1998, e que estejam em

pleno  funcionamento,  além  de  estarem  cadastradas  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social.

Ademais, o projeto estabelece que tais doações dependerão de avaliação prévia,

dispensada a licitação, desde que comprovada a finalidade de interesse social, a par

de fixar o prazo de 30 dias para a regulamentação da lei pelo Executivo.

O projeto cuida, essencialmente, de autorização para que o Executivo possa doar

aos Municípios e às entidades filantrópicas veículos que se presumem dispensáveis

para a administração pública, embora mencione o termo leilão. Este, nos termos da

Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de licitação e contratação, é

uma  modalidade  licitatória  para  a  venda  de  bens  móveis  inservíveis  para  a

administração, além de outras finalidades. Assim, não há como confundir o instituto

da doação, que é um contrato de direito privado submetido a princípios de direito
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público, quando realizado pela administração, e o leilão, que é espécie de licitação.

Ambos os institutos estão previstos na citada norma federal, cujas diretrizes vinculam

todos os entes da Federação brasileira.

Embora esta Comissão tenha se manifestado pela inconstitucionalidade da matéria

na legislatura anterior, entendemos que a proposição, ao estabelecer critérios para a

doação de bens móveis para Municípios e entidades filantrópicas, sem fins lucrativos,

não  afronta  o  ordenamento  jurídico  vigente.  Isso  porque  o  projeto  simplesmente

autoriza o Executivo a promover a doação, não acarretando o dever de realizar a

transferência  da  propriedade  dos  bens  móveis  aptos  a  serem  doados.  Trata-se,

obviamente,  de  uma  mera  prerrogativa,  sem  força  vinculante,  cuja  efetivação

dependerá de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade da medida a ser

tomada  pelo  Poder  administrador.  Assim,  o  projeto  não  invade  a  esfera  de

competência discricionária do Executivo para a prática do ato, mas tão somente o

autoriza,  desde  que  haja  interesse  público  devidamente  justificado,  conforme

exigência da lei nacional que disciplina a matéria.

Dessa forma, a doação de veículos dispensáveis à composição da frota oficial, no

âmbito  do  Executivo,  continua  sendo  atribuição  desse  Poder,  que  já  desfruta  da

prerrogativa de doar bens móveis a outras entidades, desde que haja desafetação,

avaliação prévia e interesse público que justifique essa alienação, o que é peculiar ao

regime jurídico dos bens públicos, nos termos do art. 17, I, da Lei Federal nº 8.666 e

do art. 18, § 1º, da Carta mineira, os quais condicionam a alienação de bens móveis à

avaliação prévia e ao processo licitatório,  que pode ser dispensado nos casos de

doação e permuta.

Vê-se, pois, que o projeto em análise não contraria as disposições constitucionais

pertinentes nem a lei básica de licitações, que contém diretrizes para a alienação

tanto de bens móveis quanto de bens imóveis, entre outras disposições.

No entanto, o art. 3º da proposição fixa prazo de 30 dias para a regulamentação da

lei  pelo  Executivo,  preceito  totalmente  dispensável,  principalmente  porque  o

fundamento  da  competência  regulamentar  do  Executivo  reside  na  própria

Constituição. Tal prerrogativa pode ser exercida a qualquer tempo pelo Governador

do Estado, independentemente de previsão legislativa expressa, e tem o propósito de
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garantir a execução da lei, consoante dispõe o art. 90, VII, da Constituição do Estado.

No intuito de excluir esse preceito do projeto, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.250/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 3º do projeto.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

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

Reis - Luiz Henrique - Glaycon Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.270/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, originária do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.465/2007, “institui o registro de máquinas e

implementos agrícolas,  como tratores,  colheitadeiras,  máquinas de beneficiamento

agrícola e outros similares, torna obrigatória a instalação de ‘chip’ de identificação e

localização destes e dá outras providências”.

O projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

A Comissão de Segurança Pública, em análise de mérito, opinou pela rejeição da

proposição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende instituir o registro de máquinas e implementos

agrícolas e tornar obrigatória a instalação de “chip” que os identifique e possibilite sua

localização. Conforme o projeto, cujo objetivo é coibir furtos e roubos, o registro no

chassi e na carroçaria dos equipamentos e a instalação do “chip” devem ser feitos
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antes da comercialização, sendo que a nota fiscal emitida na venda deverá conter tais

informações e ser remetida ao Detran-MG.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  entendeu  que  a  proposição  versa  sobre

segurança  pública  e  não  sobre  trânsito,  matéria  que,  por  ser  privativa  da  União,

ensejaria vício de competência. Assim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma original.

A Comissão de Segurança Pública, não obstante, opinou pela rejeição do projeto,

considerando que as disposições nele contidas não são adequadas para prevenir ou

coibir furtos e roubos. A Comissão lembrou que máquinas agrícolas com capacidade

própria  de  translação,  como  tratores,  já  são  sujeitas  a  registro  e  licenciamento,

conforme art. 115 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Destacou, ainda, que a

exigência do registro e instalação de “chips” no caso de outros equipamentos, sendo

esta local, não abrange fábricas e montadoras em outros Estados da Federação, o

que demonstra a impropriedade da exigência por meio de uma norma estadual. A

efetividade  de  tais  exigências  demandaria  a  operação  de  um  órgão  público  com

funções e recursos próprios, que controlaria o registro e a instalação de “chips” em

todas  as  máquinas  e  implementos  agrícolas  antes  de  qualquer  comercialização,

quando fabricados em Minas Gerais, ou na entrada em território estadual,  quando

fabricados em outro Estado ou País. Ademais, a Comissão asseverou que a remissão

de notas fiscais ao Detran-MG para controle constitui desvio de função do órgão.

No que cabe à análise desta Comissão, seguimos o entendimento da Comissão de

Segurança Pública de que a matéria não pode prosperar, uma vez que a efetividade

de seus dispositivos exige a criação de um novo aparato estadual, gerando despesas

para o erário. Destacamos aqui o trecho conclusivo do parecer da referida Comissão,

que elucida brilhantemente a questão: “Por fim, mesmo reconhecendo a existência de

equipamentos e técnicas que já permitem a criação do sistema exigido pelas medidas

aventadas  na  proposição,  cumpre  assinalar  que  sua  implantação  e  operação

demandariam somas elevadas e programas de desdobramentos práticos duvidosos.

Tais custos, nas atuais condições do País e levando-se em conta os problemas de

defesa  social  no  seu  conjunto,  onerariam  demasiadamente  os  usuários  ou

competiriam  com  outros  gastos  prioritários  para  a  prevenção  e  o  combate  à
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criminalidade, inclusive obstando políticas públicas de maiores incidências e melhores

resultados sociais. Nesses termos, a sua adoção pelo Estado, como diploma legal,

não interessa à sociedade mineira.”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.270/2011.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  –  Doutor  Viana -  Ulysses Gomes -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.818/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Fábio  Cherem, o  Projeto  de  Lei  nº  1.818/2011 “dispõe

sobre a disponibilização de equipamentos para o lazer  e a recreação de crianças

cadeirantes em praças e parques estaduais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em comento obriga o Poder  Executivo a instalar,  nas praças e

parques  estaduais,  equipamentos  especialmente  desenvolvidos  para  o  lazer  e  a

recreação de crianças cadeirantes, visando sua integração com as demais crianças.

De  acordo  com  a  justificação  apresentada  pelo  autor  do  projeto,  a  iniciativa  é

importante  para  aumentar  a  inclusão  social  das  crianças  mineiras  portadoras  de

deficiência, propiciando-lhes uma segura e agradável fruição dos parques e praças

estaduais.

A  matéria  se  encontra  relacionada  entre  aquelas  de  competência  legislativa

concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal, conforme estabelece o art.
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24,  XIV,  da  Constituição  Federal.  Esse  dispositivo  confere  ao  Estado  membro  a

competência para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras

de deficiência. O referido artigo, em seus §§ 1º e 3º, ressalta a competência da União

para  legislar  sobre  normas  gerais  relativas  a  esses  temas  e  estabelece  que,

inexistindo norma geral da União, o Estado exercerá a competência legislativa plena.

Todavia,  esse mesmo artigo, em seu § 4º,  determina que a superveniência de lei

federal  sobre  normas  gerais  suspende  a  eficácia  da  lei  estadual,  no  que lhe  for

contrário.

Além  disso,  o  art.  227,  §  1º,  II,  da  Constituição  da  República  estabelece

expressamente que compete ao  Estado a “criação de programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência,  sensorial  ou mental,

bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”.

É importante destacar a aprovação, em 2009, da Lei nº 18.542 alterando a Lei nº

17.785,  de  2008,  que  estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa

portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de  locomoção  aos  espaços  de  uso

público no Estado, com o objetivo específico de incluir o seguinte artigo:

"Art. 5º - A O espaço para recreação existente em área de lazer aberta ao público

disporá  de  equipamentos  e  brinquedos  adaptados  para  crianças  portadoras  de

deficiência ou com dificuldade de locomoção".

Em vista da legislação existente citada, consideramos mais adequado, por razões

de sistematização legislativa, introduzir modificações na legislação existente ao invés

de criar norma autônoma. Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o texto da

legislação em vigor, incluindo a obrigatoriedade de adaptação dos meios de acesso

aos equipamentos públicos. Para tanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, a seguir.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.818/2011, na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  o art.  5º  -A da Lei  17.785,  de  23 de  setembro  de 2008,  que estabelece
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diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 5º – A da Lei 17.785, de 23 de setembro de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º – A - O espaço para recreação existente em área de lazer aberta ao público

disporá de meios de acesso, equipamentos e brinquedos adaptados para crianças

portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção.".

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.128/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

exigência  de  colocação  de  grades  protetoras  à  volta  de  piscinas  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/7/2011, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  da  juridicidade,  da

constitucionalidade  e  da  legalidade  da  matéria,  conforme o  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise obriga a colocação de grades protetoras à volta de piscinas

situadas  em  clubes,  sociedades  recreativas,  associações,  hotéis,  condomínios,

colégios, edifícios, residências e outros locais públicos ou privados.

Pretende-se  também  condicionar  a  aprovação  de  plantas  de  edificações  e  a

concessão de alvará de construção ao cumprimento das obrigações impostas pela

proposta.
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O descumprimento  da  norma  implicará  sanção  pecuniária  no  importe  de  2.000

Ufemgs e interdição da piscina, em caso de reincidência, até que sejam sanadas as

irregularidades.

Como se vê, trata-se de medida que visa a prevenir acidentes em piscinas. Aduz o

autor  da  proposição  que  o  Anuário  Estatístico  do  Brasil,  produzido  pelo  Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, lista as principais causas de óbito no

País, sendo o afogamento e a submersão acidentais responsáveis por cerca de 10

mil óbitos anuais.

Dessa forma, a proposta tem por objetivo propiciar mais segurança aos usuários de

piscinas e encontra amparo no art. 24, inciso XII, da Constituição da República, que

atribui competência à União e aos Estados para legislar concorrentemente sobre a

proteção e defesa da saúde, bem como sobre a proteção à infância e à juventude.

Assim,  além de a matéria estar inserida no rol de competências  legiferantes do

Estado,  o  projeto  não  afronta  nenhuma  norma  relativa  à  iniciativa  do  processo

legislativo.  Por  isso,  quanto  ao  juízo  de  admissibilidade  de  competência  desta

Comissão, em uma análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto. Seu

mérito e sua eficácia deverão ser analisados pela comissão temática competente, no

momento  oportuno,  assim  como a  sua compatibilidade com o  aspecto  financeiro-

orçamentário.

Em relação ao condicionamento do cumprimento da presente proposta para que as

plantas  de  edificações  sejam  aprovadas  e  o  alvará  de  construção  seja  deferido,

entendemos que tal matéria não está inserida na competência legislativa estadual.

Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, questões relativas

à exigência de requisitos mínimos de itens de segurança para a concessão de licença

para a construção estão inseridas no campo do interesse local, razão pela qual só

podem  ser  tratadas  por  leis  municipais,  de  acordo  com  a  realidade  de  cada

localidade,  uma vez que,  nos termos  da repartição  de competências  trazida  pela

Constituição Federal de 1988, compete exclusivamente aos Municípios legislar sobre

assuntos de interesse local (art. 30, inciso I).

Seguem, abaixo, alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal que corroboram

a tese acima apresentada:
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“(...)  Competência  municipal  para  legislar  sobre  questões  que digam respeito  a

edificações ou construções realizadas no Município: exigência, em tais edificações,

de  certos  componentes.  Numa  outra  perspectiva,  exigência  de  equipamentos  de

segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das

pessoas. C.F., art. 30, I. II. - R.E. conhecido, em parte, mas improvido”. (Processo RE

nº 240406/RS; relator: Min. Carlos Velloso; DJ 27/2/2004)

"(…) Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem a

edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos

relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a

atendimento  ao  público”.  (Processo  AI  491420;  relator:  Min.  Cezar  Peluso;  “DJ”

24/3/2006.)

Por fim, especificamente quanto à imposição da instalação das grades protetoras

em piscinas privadas, não abertas ao uso da coletividade, entendemos que essa não

se compatibiliza com o ordenamento jurídico constitucional.

Considerando-se os seus usuários, as piscinas podem ser classificadas como de

uso comum ou privativas. As primeiras podem ser coletivas ou públicas. Coletivas são

as localizadas em entidades públicas ou privadas em que haja uso coletivo e seleção

dos  usuários  por  critérios  como  associação,  matrícula,  hospedagem,  moradia  ou

internação,  como,  por  exemplo,  as  localizadas  em  clubes,  parques  aquáticos,

sociedades recreativas, condomínios, clínicas, academias, hotéis, escolas, creches.

Já as piscinas públicas são aquelas destinadas ao público comum.

As  piscinas  privativas  são as  domésticas,  como,  por  exemplo,  as  de  chácaras,

sítios,  casas e apartamentos de cobertura,  ou seja,  aquelas  frequentadas apenas

pelos proprietários das residências nas quais se encontram e seus convidados.

O projeto  cria  a obrigação da instalação das  grades tanto nas  piscinas  de  uso

comum  como  nas  privativas.  Com  relação  às  piscinas  privativas  ou  domésticas,

entendemos que foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigir

que nelas sejam instaladas as grades protetoras. Trata-se de medida desarrazoada

do poder público que interfere na autonomia da vontade do particular. Afinal, segundo

o  princípio  da  proporcionalidade,  a  medida  adotada  pelo  poder  público  deve  ser

apropriada  para  concretizar  o  objetivo  visado,  buscando  atender  ao  interesse  da
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coletividade. Deve haver proporção entre os meios e os fins. Por isso, entendemos

que  a  proposta  deve  abranger  tão  somente  as  piscinas  de  uso  comum,  sejam

coletivas ou públicas.

Esse  foi  o  entendimento  desta  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  quando  da

apreciação do Projeto de Lei  nº 644/2011,  o qual pretendia exigir  a instalação de

dispositivo para interromper o processo de sucção em piscinas de uso comum e nas

privativas.

É preciso considerar que as piscinas privativas ou domésticas não são abertas ao

público, não recebendo um número considerável de pessoas, fator que justificaria a

adoção de medidas de segurança para a coletividade como a que ora se pretende

implantar.  Ademais,  por  estarem  situadas  dentro  de  residências,  protegidas  pela

inviolabilidade domiciliar  prevista  no  art.  5º,  inciso  XI,  da  Constituição Federal  de

1988, a imposição da obrigação para piscinas domésticas será praticamente inócua.

A proteção  constitucional  em  questão  inviabilizará  a  fiscalização  efetiva  do  seu

cumprimento, principalmente da aferição se a grade se mantém fechada a ponto de

restringir o acesso à piscina de pessoas que não possuem condições de frequentá-la

(o que é um objetivo da proposição).

Por outro lado, em piscinas de uso comum, por não se situarem em locais fechados

ao público, mas sim em localidades abertas, que recebem um considerável número

de pessoas, justifica-se a exigência do cercamento, sendo também viável a efetiva

fiscalização  do  seu  cumprimento,  já  que  sobre  elas  não  incide  a  inviolabilidade

domiciliar.

Dessa forma, visando adequar o projeto às questões apresentadas, sugerimos o

Substitutivo nº 1, abaixo redigido.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 2.128/2011 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a instalação de grades protetoras no entorno das piscinas de

uso comum.

§ 1º – Para os fins desta lei, piscina de uso comum é a de uso coletivo, localizada

nas dependências de entidade pública ou privada, e a pública, destinada ao público

comum.

§ 2º  –  É excluída  do  conceito  de piscina de uso comum a piscina privativa  ou

doméstica,  utilizada  exclusivamente  por  seu  proprietário  ou  por  pessoa  de  suas

relações.

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

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

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

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o proprietário da piscina ao

pagamento de multa pecuniária no valor de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais).

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

das medidas de segurança de que trata esta lei.

Art. 4º – Os proprietários das piscinas deverão promover as medidas necessárias

para se adequarem a esta lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.624/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei em epígrafe dispõe sobre a

instalação de  equipamentos  de  segurança em  restaurantes,  bares,  boates,  casas

noturnas e de espetáculos e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/11/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que os restaurantes, bares, boates, casas noturnas

e de espetáculos  deverão instalar  e manter  em funcionamento,  em seu interior  e

exterior, circuito de câmeras de segurança, com recurso de gravação de imagem.

O  projeto  determina também  que  tais  estabelecimentos  deverão fixar,  em  local

visível,  uma escala  de serviço,  com os  nomes de todos  os funcionários  que irão

trabalhar naquele dia e o horário de serviço de cada um.

Ainda consoante o projeto, os funcionários deverão ser identificados com crachá,

em que constem os nomes  do estabelecimento  e  do funcionário,  fixado em local

visível, na lapela, em cordão ou acessório apropriado.

O art. 4º da proposição prevê, como preceito sancionatório, multa de 10 Ufemgs

(dez Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) para o caso de descumprimento

de suas disposições.

A utilização de câmeras de vídeo para o combate à violência e à criminalidade tem-

se mostrado bastante eficaz, tanto no campo da prevenção de delitos, em razão do

efeito  intimidativo  que  tais  equipamentos  exercem  sobre  as  pessoas,  quanto  no

campo da repressão, enquanto importante elemento auxiliar  à elucidação de fatos

delituosos. Daí o uso generalizado desse equipamento pelo poder público, de que é

exemplo,  entre  nós,  o  Programa Olho Vivo,  sistema de  monitoramento  por  vídeo

implantado em Belo Horizonte a partir de parceria envolvendo a Câmara de Diretores

Lojistas – CDL –, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais. Essa

iniciativa  tem  contribuído  significativamente  para  a  redução  do  índice  de

criminalidade. Também nos prédios públicos é frequente o uso desses recursos, e o

mesmo se verifica em edifícios residenciais e comerciais.

Em  razão  da  larga  utilização desses  equipamentos,  o  Estado  de  Minas  Gerais

editou a Lei nº 15.435, de 2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para
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fins de segurança.

Entre inúmeras disposições, tal lei estabelece a obrigatoriedade de afixação, nos

locais em que esteja instalada câmera de vídeo para fins de segurança, de aviso que

informe a existência de câmera no local, na forma estabelecida em regulamento.

O art. 5º dessa lei determina que o monitoramento, por meio de câmeras de vídeo,

de bem de uso comum da população depende de autorização do órgão estadual

competente.

Há ainda o art. 7º, que prevê parceria entre o poder público e entidades privadas

para  a instalação de câmeras  para  o  monitoramento  de  bens  de uso comum da

população  para  fins  de  segurança  pública.  Segundo  o  parágrafo  único  desse

dispositivo, a entidade que atuar em parceria com o poder público poderá divulgar

sua marca no aviso que informa a existência da câmera.

Portanto, já há, no Estado, marco legal a respeito do uso de câmeras de vídeo para

fins de segurança. Note-se que tal lei não impõe aos particulares a utilização desses

equipamentos, mas estabelece balizas normativas para aqueles que os utilizam. E,

nesse  passo,  andou  bem  o  legislador,  pois  impor  a  estabelecimentos  ligados  à

iniciativa  privada  tal  exigência,  à  maneira  do  que  faz  a  proposição  em  exame,

caracterizaria ingerência indevida do poder público na iniciativa privada.

A propósito,  cumpre  dizer  que a  Constituição da  República  consagrou  todo um

capítulo para a ordem econômica e financeira,  fazendo inserir  a livre iniciativa no

“caput”  de  seu  art.  170.  É  bem  verdade  que  a  iniciativa  privada  pode  sofrer

condicionamentos  legais  à  vista  do  interesse  público,  o  que  costuma  ocorrer

sobretudo nas situações em que as restrições buscam viabilizar o poder de polícia.

Contudo,  a  pretexto  de  instituir  tais  condicionamentos,  não pode  o  poder  público

repassar  de  maneira  impositiva  à  iniciativa  privada  uma  atribuição  que  seria

eminentemente estatal, como a segurança pública.

Mesmo  nos  espaços  de  domínio  público,  em  que  o  Estado  poderia  livremente

decidir  acerca  da  colocação  de  câmeras  de  vídeo,  tal  iniciativa  é  precedida  de

avaliação  discricionária  acerca  da  necessidade  ou  não  de  tais  equipamentos.  A

instalação se dá seletivamente, de modo a observar critérios como fluxo de pessoas,

índice de furtos e roubos etc. No citado Programa Olho Vivo, a escolha dos pontos de
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colocação das câmeras foi feita pela Polícia Militar, com base em levantamentos que

apontavam maior índice de criminalidade em determinados locais.  Já uma lei  que

institui  a  obrigatoriedade da utilização de câmeras de  vídeo em estabelecimentos

privados  traz  uma  imposição  que  alcançaria  indistintamente  todos  os

estabelecimentos enquadrados na hipótese normativa, sem considerar qualquer outro

critério que fundamentasse a medida, o que nos parecer desarrazoado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do do Projeto de Lei nº 2.624/2011.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

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

Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "cria o Fundo

Estadual de Café – Fecafé”.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  de Política

Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 7,

que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou

pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nºs 8 a 14, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende instituir o Fundo Estadual de Café – Fecafé. O

Fundo tem a finalidade de dar  suporte financeiro a planos,  programas, projetos  e

ações  relacionados  à  cadeia  produtiva  do  café  no  Estado,  exercendo  funções
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programática,  de  financiamento  e  de  garantia  em  operações  de  crédito  ou  em

instrumentos de cooperação financeira que tenham como objeto o financiamento de

programas e projetos de desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  apresentou  sete

emendas ao projeto para adequá-lo à Lei Complementar n° 91, de 2006, a Lei dos

Fundos.  As  emendas  visaram  ao  uso da  nomenclatura  correta  para  a  função  de

garantia  a  ser  exercida  pelo  Fundo,  à  substituição  da  expressão  “Secretaria

Executiva” por “Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –“, bem

como  ao  detalhamento  de  suas  atribuições,  e  à  introdução  no  texto  legal  de

dispositivos como penalidades e sanções, os quais o projeto remetia a regulamento.

A  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  em  análise  de  mérito,

destacou que a criação de um fundo estadual para a cadeia agroindustrial do café é

uma antiga demanda do setor e que as discussões sobre o tema se intensificaram a

partir da criação do Fórum da Cadeia Produtiva do Café, em julho de 2011. Conforme

a  Comissão,  em  audiência  pública  realizada  em  23/11/2011,  foi  enfatizada  a

necessidade do direcionamento dos recursos do Fecafé para a geração de tecnologia

no Estado, uma vez que a pesquisa e a produção tecnológica do café se concentram

atualmente na Alemanha e, no Brasil, no Estado de São Paulo. Assim, a Comissão

propôs  a  Emenda  nº  8,  que  determina  a  participação  de  instituição  pública  de

pesquisa  localizada  no  Estado  nos  casos  de  ações  destinadas  à  realização  de

estudos estratégicos e de mapeamento do parque cafeeiro a serem financiadas com

recursos não reembolsáveis.

A Comissão apresentou ainda as Emendas nºs 9 a 13, todas fruto de uma nova

audiência  pública  realizada  em  26/4/2012  para  colher  subsídios  para  o

aprimoramento  do  projeto.  A Emenda  nº  9  determina  a  realização  de  audiência

pública anual de prestação de contas do Fecafé e o envio dos relatórios de prestação

de  contas  às  autoridades  de  controle  competentes.  A Emenda  nº  10  propõe  a

inclusão, no grupo coordenador do Fecafé, de um pesquisador representante do Polo

de Excelência do Café. A Emenda nº 11 dispõe que os recursos do Fundo poderão

ser  utilizados  em  financiamentos  destinados  a  propriedades  cafeicultoras  de  até

quatro  módulos  fiscais  e  a  microempresas  ligadas  à  cadeia  produtiva  do  café.  A
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Emenda nº 12 expande a função de financiamento do Fundo às atividades de custeio,

suprimindo a parte do dispositivo que autorizava a liberação de recursos apenas para

investimentos. Já a Emenda nº 13 fixa o limite de 25% para a aplicação de recursos

na modalidade “não reembolsáveis”. A Emenda nº 14 corrige um erro de remissão

contido no art. 13 do projeto.

Quanto à análise desta Comissão, destacamos que a mera previsão de fontes de

recursos, quando da criação de um fundo, não configura, por si só, despesa para o

Estado.  Isso  porque a  efetiva  destinação  de  recursos  para  o  fundo em  comento

requer  previsão  orçamentária  expressa,  sendo  vedado  o  início  de  programas  ou

projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual – LOA –, conforme dispõe o art.

161, I, da Constituição Estadual. Também a Lei de Fundos traz expresso o dispositivo

de que a alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação consignada

na  LOA.  Desse  modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a  proposta

orçamentária, destinar dotação específica para os fundos em exame.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa. Não

obstante, consideramos que a Emenda n° 11, apresent ada pela comissão anterior,

restringe a possibilidade de garantia a apenas um segmento da cadeia produtiva do

café, motivo pelo qual retornamos a uma redação mais ampla. A Emenda n° 12, por

sua vez, amplia a possibilidade de financiamento para realizar atividades de custeio.

Entendemos  que o aporte  de  recursos  para  financiar  despesas  de custeio,  como

adubação, assistência técnica e colheita, não contribui para o objetivo precípuo do

Fundo, que é a modernização do setor, por meio de investimentos. Quanto à Emenda

n° 10, opinamos pela substituição do representante do Polo de Excelência do Café

por representante de universidade localizada no Estado que integre o referido Polo,

para  assegurar  a  participação  de  instituição  universitária  com  área  de  pesquisa

voltada para a cafeicultura.

Como a matéria foi objeto de diversas emendas durante sua tramitação, propomos

a consolidação do texto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste

parecer, o qual incorpora as emendas apresentadas, com exceção das Emendas n°s

11  e  12,  acrescenta  dispositivo  sobre  a  transferência  de  recursos  do  Fundo  ao
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Tesouro  Estadual  para  pagamento  integral  ou  parcial  de  serviço  e  amortização e

corrige impropriedades técnicas do projeto, como a divisão em capítulos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.781/2012, em 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  a  seguir  apre sentado,  e  pela  rejeição  das

Emendas nºs 11 e 12, da Comissão de Política Agropecuária.

SUBSTITUTIVO N° 1

Institui o Fundo Estadual de Café – Fecafé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Fundo Estadual de Café – Fecafé –, observado o disposto

na Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006 , com a finalidade de promover

o  desenvolvimento  econômico e  social,  a  competitividade e a  sustentabilidade da

cadeia produtiva do café.

Parágrafo único – Para os  efeitos  desta lei,  a  denominação Fundo Estadual  de

Café, a sigla Fecafé e o termo Fundo se equivalem.

Art.  2° – O Fecafé tem por objetivo dar suporte fin anceiro a planos, programas,

projetos e ações relacionadas à cadeia produtiva do café no Estado.

Art. 3° – São recursos do Fecafé:

I – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo;

II – doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo, firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV – receitas oriundas de multas aplicadas a beneficiários dos recursos, nos casos

de irregularidades por eles praticadas;

V – o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;

VI – recursos previstos na Lei Orçamentária Anual;

VII – outros recursos.

§ 1° –  O superávit  financeiro  do  Fecafé,  apurado ao  término de cada exercício

fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos

exercícios seguintes, na forma estabelecida no art. 15 da Lei Complementar n° 91, de
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2006.

§ 2° – O Fecafé transferirá ao Tesouro Estadual rec ursos para pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  Fundo,  na  forma  e  nas  condições

estabelecidas em regulamento.

Art. 4° – Poderão ser beneficiários do Fecafé:

I – pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado participantes da cadeia

produtiva do café no Estado;

II  –  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a

legislação em vigor;

III – consórcios intermunicipais, regularmente constituídos, que tenham por objetivo

atuar nas áreas do desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

IV – pessoas jurídicas de direito  privado,  sem finalidade lucrativa,  dedicadas às

atividades da cadeia produtiva do café;

V – empresas públicas  que desenvolvam projetos,  programas  e  ações voltados

para o fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Art. 5° – O Fecafé exercerá as seguintes funções:

I – programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis, para

implantação de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento da

cadeia produtiva do café;

II – de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de

investimentos, visando ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café;

III – de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de operações ou

projetos relacionados à cadeia produtiva do café.

Art.  6° – O Fecafé, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

aplicados nas seguintes modalidades:

I – não reembolsável, limitados a 25% (vinte por cento) dos recursos disponíveis

para  cada  exercício,  para  pagamento  de  elaboração  e  implantação  de  planos,

programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico e social, a

competitividade  e  a  sustentabilidade  da  cadeia  produtiva  do  café,  incluindo

subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, nos termos da Lei n° 16.745, de 28
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de junho de 2007, que sejam de comprovado mérito e viabilidade técnica analisada e

aprovada pelo grupo coordenador;

II – reembolsável, para elaboração de projetos, realização de investimentos fixos e

aquisição  de  equipamentos,  em  projetos  ou  empreendimentos  que  promovam  o

desenvolvimento  econômico  e  social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da

cadeia  produtiva  do  café,  que sejam de comprovado mérito  e viabilidade técnica,

analisada  e  aprovada  pelo  grupo  coordenador,  e  de  comprovada  viabilidade

econômica e financeira, analisada e aprovada pelo agente financeiro;

III – como contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito

ou  em  instrumentos  de  cooperação  financeira  que  tenham  como  objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.

Parágrafo único – Do total dos recursos não reembolsáveis reservados anualmente

ao Fecafé, 1,5% (um vírgula cinco por cento) será destinado à Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, observada a vedação expressa

no inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91,  de 2006.

Art. 7° – São administradores do Fecafé:

I – o gestor;

II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o grupo coordenador.

Parágrafo  único  –  As  competências  dos  administradores  do  Fecafé  são  as

estabelecidas na na Lei Complementar n° 91, de 2006 .

Art. 8º – A Seapa exercerá as funções de gestor e de agente executor do Fecafé,

competindo-lhe:

I – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fecafé,

antes de sua aplicação;

II – apresentar a prestação anual de contas do Fecafé ao Tribunal de Contas do

Estado, bem como outros demonstrativos por este solicitados a partir  de relatórios

elaborados pelo agente financeiro;

III  – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar sua
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aplicação;

IV – responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico dos programas

e projetos.

Art. 9º – Na definição da aplicação de recursos reembolsáveis de que trata o inciso

II do art. 6° desta lei, na forma de empréstimos pa ra investimentos, serão observadas

as seguintes prioridades:

I – a modernização da infraestrutura de produção e de processamento, bem como

da industrialização da produção dos cafeicultores nas propriedades dos beneficiários

do Fundo;

II – a adoção de tecnologia e processos de gestão que aumentem a qualidade e a

competitividade da cadeia produtiva do café;

III – a adequação das propriedades cafeeiras à sustentabilidade socioeconômica e

ambiental;

IV – a aquisição e adaptação de veículos destinados ao transporte de trabalhadores

rurais;

V – outras prioridades definidas pelo grupo coordenador.

Art. 10 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – valor do financiamento limitado a 90% (noventa por cento) do investimento fixo e

semifixo e do montante desembolsado na aquisição de equipamentos;

II – prazo total de, no máximo, oitenta e quatro meses, incluídas a carência e a

amortização;

III – juros de até 12% (doze por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor, a

critério do grupo coordenador, no caso de financiamento reembolsável, autorizada a

aplicação de fator de redução, conforme normas de programa específico;

IV – garantias a serem definidas em regulamento de programas específicos.

Parágrafo único – O grupo coordenador do Fecafé poderá estabelecer, por decisão

unânime,  critérios  distintos  de  financiamento  relativos  a  prazo,  valor  e  forma  de

amortização, respeitadas as demais condições previstas neste artigo, nos casos de

empreendimento de especial interesse socioeconômico e ambiental para o Estado.

Art. 11 – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos
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do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios, bem como

à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos recursos,

conforme  dispuser  o  regulamento,  sem  prejuízo  das  sanções  cíveis,  penais  e

administrativas aplicáveis.

Art. 12 – O agente financeiro dos recursos reembolsáveis do Fecafé é o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, que terá as seguintes atribuições:

I – analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II – contratar as operações aprovadas;

III – liberar os recursos reembolsáveis do Fecafé, obedecendo à regulamentação

dos projetos instituídos com recursos do Fundo;

IV – emitir relatórios de acompanhamento dos recursos reembolsáveis do Fecafé,

na forma solicitada pelo grupo coordenador.

Parágrafo único – O BDMG, a título de remuneração pelos serviços prestados como

agente financeiro do Fecafé, fará jus a:

I – taxa de abertura de crédito de até 1% (um por cento), para ressarcimento das

despesas com o processamento e as tarifas bancárias;

II – comissão de até 3% (três por cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que

trata o inciso III do art. 10.

Art. 13 – O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação de

financiamento com recursos reembolsáveis do Fecafé e para efetuar a cobrança dos

créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer às medidas judiciais cabíveis.

Art. 14 – Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:

I – aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e de seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II  –  receber  bens  em  dação  em  pagamento  e  promover  sua  alienação  para

transferência de valores ao Fundo;

III  –  transigir  com  relação  a  penalidades  decorrentes  de  inadimplemento  do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito;

IV – repactuar  prazos,  forma de pagamento  e demais  condições financeiras  de
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valores  vencidos  e  vincendos,  podendo,  nessa  situação,  ultrapassar  os  prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 1° – O BDMG poderá debitar ao Fecafé os seguintes  valores:

I – os gastos com a manutenção e a alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;

II – os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos

termos do disposto no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000;

IV – as quantias despendidas em procedimento judicial.

§  2° –  O  débito  dos  valores  de  que  trata  o  §  1º  des te  artigo  dependerá  de

autorização prévia do grupo coordenador.

Art. 15 – Na aplicação de recursos não reembolsáveis de que trata o inciso I do art.

6° desta lei, será dada prioridade ao financiamento  de programas, projetos e ações

que tenham por objetivo apoiar financeiramente:

I – o cafeicultor, na contratação de seguro agrícola para a atividade cafeeira;

II – o cafeicultor, na contratação de mecanismos de seguro de preço;

III – a realização de estudos estratégicos, visando à competitividade e à agregação

de valor aos produtos da atividade cafeeira;

IV – o mapeamento do parque cafeeiro, com previsão de safra e identificação das

características intrínsecas e das variedades de café existentes no Estado;

V  –  a  promoção  e  o  “marketing”  do  café  mineiro  nos  mercados  nacional  e

internacional, dando ênfase ao produto com certificação de origem e de processo;

VI  –  a  equalização  de  juros  do  crédito  rural  para  investimento  em  patamares

atrativos para o cafeicultor;

VII  –  a  capacitação de técnicos e  de  cafeicultores,  bem como outras  ações  de

melhoria e modernização do processo de gestão das propriedades cafeeiras;

VIII  –  outras  ações  e  atividades  que  visem  à  modernização  de  processos

produtivos,  à  melhoria  da  infraestrutura  das  propriedades,  ao  aumento  da

produtividade,  à  melhoria  da  qualidade das  variedades de café e à promoção da
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atividade e ao aprimoramento do processo de comercialização.

Parágrafo único – As ações previstas nos incisos III e IV do “caput” serão realizadas

com participação de instituição pública de pesquisa localizada no Estado.

Art. 16 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento não reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito meses;

II – apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez

por cento) do valor das despesas.

§ 1º – O não cumprimento do prazo a que se refere o inciso I do “caput” sujeita o

beneficiário à devolução do recurso corrigido monetariamente.

§ 2º – A contrapartida para fins de operações de financiamento não reembolsável

poderá  dar-se  sob  a  forma de prestação  de serviços  ou  de  doação  de  terrenos,

máquinas e equipamentos, entre outras, com o acompanhamento e a aprovação do

Grupo Coordenador do Fecafé.

Art. 17 – A Seapa atuará como mandatária do Estado para a liberação de recursos

não reembolsáveis.

Art. 18 – Integra o grupo coordenador do Fecafé um representante de cada um dos

seguintes órgãos e entidades do Estado e da sociedade civil, indicado na forma do

regulamento:

I – Seapa;

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –;

III – Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –;

V – Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –;

VI – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-MG –;

VII – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –;

VIII – BDMG –;

IX – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg –;

X – Federação dos Trabalhadores na  Agricultura do  Estado de Minas  Gerais  –

Fetaemg –;

XI – Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg –;
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XII – Sindicato das Indústrias de Café do Estado de Minas Gerais – Sindicafé-MG –;

XIII – universidade integrante do Polo de Excelência do Café localizada no Estado.

Parágrafo  único  –  O  grupo  coordenador  será  presidido  pelo  representante  da

Seapa, com atribuições fixadas em regulamento.

Art. 19 – O grupo coordenador realizará audiência pública anual para prestação de

contas e avaliação dos resultados do Fecafé.

Parágrafo único – O relatório da prestação de contas a que se refere o “caput” será

encaminhado aos órgãos de controle competentes.

Art. 20 – Compete à SEF a supervisão financeira do Fecafé, especialmente no que

se  refere  à  elaboração  da  proposta  orçamentária  e  do  cronograma de  receita  e

despesa.

Art. 21 – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado conforme o disposto no § 2° do art. 18 d a Lei Complementar n° 91, de

2006.

Art. 22 – A extinção do Fundo se dará nos termos do art. 18 da Lei Complementar

n° 91, de 2006.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Ulysses Gomes,  relator  -  Doutor  Viana -  Romel  Anízio  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.077/2012 visa alterar a

Lei  Delegada  nº  94,  de  23/1/2003,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  da

Juventude e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para parecer, nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei Delegada nº 94, de 23/1/2003, que

dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  da  Juventude  e  dá  outras  providências.  Nos

termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, entre os objetivos do

projeto  incluem-se a  adequação  da estrutura  do  Conselho  às  disposições  da  Lei

Delegada nº 180,  de 20/1/2011, e a modificação de sua composição para dar-lhe

maior pluralidade e viabilizar sua expansão territorial.

A alteração proposta no “caput” do art. 1º e no art. 7º da lei mencionada ajusta a

subordinação do órgão - que, na legislação vigente, ainda se liga à Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  e  Esportes  -  para  vinculá-lo  à  Secretaria  de

Estado de Esportes e da Juventude – Seej.

A alteração proposta no “caput” do art. 3º reduz a idade máxima dos integrantes do

Conselho, hoje fixada em 35 anos, para 29 anos. Além disso, amplia sua composição

dos  atuais  14  para  24  membros.  As  linhas  gerais  de  estruturação  do  Conselho

permanecem: o Governador do Estado continua indicando sete membros, e entidades

diversas  continuam  indicando  outros  sete.  A principal  inovação  é  o  fato  de  que

poderão integrá-lo 10 Presidentes de conselhos municipais da juventude, cada um

representante de uma região do Estado.

As  entidades  que,  na  forma  do  projeto  em  análise,  indicarão  membros  para  o

Conselho permanecem em sua maioria as mesmas, com duas alterações. Deixam de

integrar esse rol de entidades o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de

Minas Gerais – Crea-MG – e o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas

Gerais  –  CRM.  Por  outro  lado,  passarão  a  integrá-lo  a  Associação  Comercial  e

Empresarial  de  Minas  Gerais  – ACMinas  – e  a  Federação dos  Trabalhadores  na

Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg.

Propõe-se também acrescentar os §§ 4º a 7º ao referido art. 3º para dispor sobre

como serão eleitos Conselheiros oriundos de conselhos municipais da juventude.

O “caput” do art. 7º da lei a ser alterada dispõe que o Presidente e o Secretário-

Geral do Conselho Estadual da Juventude devem ser escolhidos pelo Governador do
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Estado entre os representantes do Poder Executivo. A redação proposta pelo projeto

de lei  em análise exclui  essa limitação e permite que os ocupantes dos referidos

cargos sejam escolhidos entre todos os integrantes.

É, por  fim, proposta a inclusão do § 3º  no art.  5º  para facultar  a realização de

reuniões de forma virtual, por intermédio de teleconferência ou televideoconferência.

As alterações propostas não implicam aumento de despesa, pois o § 2º do art. 3º

da lei que se pretende alterar estabelece que as funções dos membros do Conselho

Estadual da Juventude não são remuneradas.

Seja do ponto de vista da constitucionalidade, seja do da iniciativa, não há óbice à

aprovação do projeto de lei em análise.

Por fim, vale registrar o surgimento, nos últimos anos, de diplomas normativos que

tornam  mais  específicos  os  direitos  e  as  políticas  voltadas  para  a  juventude.

Exemplos disso são a Emenda à Constituição nº 65, de 13/6/2010, que estendeu aos

jovens  direitos  que,  desde  a  promulgação  da  Constituição  da  República,  eram

garantidos apenas às crianças e aos adolescentes; e a Lei nº 18.136, de 14/5/2009,

que instituiu a Política Estadual de Juventude.

Assim,  consideramos  que  a  reforma  da  estrutura  do  Conselho  Estadual  da

Juventude  proposta  no  projeto  em epígrafe  contribui  para  que  esse órgão possa

articular a política pública da juventude com mais eficiência e representatividade.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.077/2012.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares - Rosângela Reis - Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 56/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 56/2011, de autoria do Deputado  Elismar Prado, que declara de

utilidade  pública  a  Oficina  de  Teatro  Entre  &  Vista,  com  sede  no  Município  de

Tiradentes, 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 56/2011

Declara de utilidade pública a entidade Oficina de Teatro Entre & Vista, com sede no

Município de Tiradentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Oficina de Teatro Entre &

Vista, com sede no Município de Tiradentes.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 282/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 282/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio, com sede no

Município de Teófilo Otôni, 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° 282/2011

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio,

com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Apoio a Pesquisa e

Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.826 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.826/2012, de autoria do Deput ado Cássio Soares, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Passos, com sede no Município

de Passos, 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° 2.826/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Passos e Região,

com sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Pescadores  de

Passos e Região, com sede no Município de Passos.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.844 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.844/2012, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Córrego da Paixão e da Penha –

Amocopp – e Adjacências, com sede no Município de Mantena, 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° 2.844/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Córregos da Paixão e

da Penha e Adjacências - Amocopp -, com sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Moradores  dos

Córregos da Paixão e da Penha e Adjacências - Amocopp -, com sede no Município

de Mantena.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.864/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.864/2012, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  dos Pequenos  Produtores  Rurais  da

Comunidade do Sapé/Timirim e Adjacências, com sede no Município de Angelândia,

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 2.864/2012

Declara  de  utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores

Rurais da Comunidade do Sapé-Timirim e Adjacências, com sede no Município de

Angelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário dos Pequenos

Produtores  Rurais  da  Comunidade do  Sapé-Timirim  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Angelândia.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.880/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta - Aspcor -,

com sede no Município de Córrego Danta, 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 2.880/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Córrego Danta

- Aspcor -, com sede no Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais de

Córrego Danta – Aspcor –, com sede no Município de Córrego Danta.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.885 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.885/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Campo Real, com

sede no Município de Mesquita, 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° 2.885/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Campo Real,

com sede no Município de Mesquita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Campo Real, com sede no Município de Mesquita.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Romel Anízio

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

Correspondência:  Mensagem  nº  236/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.164/2012), do Governador do Estado - Ofício - Questão de ordem; chamada para a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

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

Lei nºs 3.165 a 3.168/2012 - Requerimentos nºs 3.045 a 3.073/2012 - Requerimentos

dos  Deputados  Duilio  de  Castro  e  outros  e  Luiz  Henrique  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Luiz Henrique, Duilio de Castro e Rômulo

Viegas -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Abertura de Inscrições -  Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Almir  Paraca - André Quintão -  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

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

de Andrada - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia

-  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento

Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins Leite -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Antonio Lerin, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 236/2012*

Belo Horizonte, 15 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desse egrégio Parlamento, por

intermédio  de  Vossa  Excelência,  o  incluso  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  as

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

Com fundamento no artigo 155 da Constituição do Estado, a proposição estabelece

as metas e as prioridades da Administração Pública Estadual para o próximo ano e,

ainda, traça normas atinentes à elaboração da lei orçamentária anual, às propostas

para a alteração da legislação tributária, bem como estabelece a política de aplicação

das agências financeiras oficiais.

Em sua formulação, foram contempladas as linhas estratégicas e as diretrizes de

ação governamental que informaram a elaboração do Plano Plurianual do Estado de

Minas Gerais, relativo ao período compreendido entre os anos de 2012 a 2015. Essa

agenda quadrienal, que contou com a valiosa contribuição dessa Casa, mediante a

sua aprovação nos termos da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, abriga, em suas

múltiplas proposições, políticas  públicas e projetos governamentais  que objetivam:

promover o desenvolvimento humano, com qualidade de vida; induzir o crescimento
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econômico  ambientalmente  sustentável;  incentivar  o  desenvolvimento  regional

integrado; e assegurar as boas práticas de modo a promover excelência na gestão

pública.

O projeto, como de rigor, também guarda estrita observância aos preceitos da Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  destacando-se  o

estabelecimento de metas fiscais,  a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais,

bem  como  a  fixação  de  critérios  para  limitação  de  empenho  e  movimentação

financeira  e  as  condições  de  expansão  das  despesas  obrigatórias  de  natureza

continuada.

Ao dar cumprimento às prescrições do referido diploma legal, a propositura reafirma

nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzido na intransigente defesa

do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para

impulsionar o desenvolvimento de Minas Gerais e do País, cuja superior finalidade é

a de concretizar o interesse público, e, em consequência, melhorar as condições de

vida e de trabalho de toda a comunidade.

Ao elevar à apreciação legislativa o presente projeto, o faço com o intento de não

só cumprir  uma obrigação constitucional,  mas, sobretudo, de valer-me da legítima

representatividade  popular  que  essa  Casa  detém  para  o  debate  crítico  de  suas

proposições, de modo a subordinar as decisões políticas que lhe são próprias ao

pleno exercício do controle democrático proporcionado pelo Estado de Direito.

Expostas,  assim,  as  razões  determinantes  de  minha  iniciativa,  renovo  a  Vossa

Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.164/2012

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2013 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
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as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, que compreendem:

I - as prioridades e metas da administração pública estadual;

II - as diretrizes gerais para o Orçamento;

III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;

V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI - as disposições finais.

Parágrafo único - Integram esta Lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2013, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de

2013 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação Governamental  – PPAG – 2012-2015 e suas revisões e,  para a Defensoria

Pública,  o Ministério  Público,  o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais  –

TCEMG  –  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos

respectivos programas finalísticos do mesmo plano.

§  1º  -  Os  orçamentos  serão elaborados  em  consonância  com  as  prioridades  e

metas a que se refere o “caput”, adequadas à revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício 2013.

§  2º  -  As  prioridades  e  metas  a  que  se refere  o  “caput”  terão  precedência  na

alocação  de  recursos  na  lei  orçamentária  de  2013  e  em  sua  execução,  não  se

constituindo, todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3º -  A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2013 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme

discriminado no Anexo I - Metas Fiscais desta Lei.
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CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2013, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos na revisão

anual do PPAG 2012-2015 e nesta Lei,  observadas as normas da Lei  Federal  nº

4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos Poderes do Estado,

do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de seus fundos,

órgãos,  autarquias,  fundações  e  empresas  estatais  dependentes,  devendo  a

correspondente  execução  orçamentária  e  financeira  da  receita  e  da  despesa  ser

registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas

Gerais – SIAFI-MG.

Art. 6º - Os valores das receitas e das despesas contidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º  -  As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário – Sisor –, até o dia 10 de agosto de 2012, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2013,  observadas  as disposições

desta Lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponíveis para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 6 de

julho de 2012, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2013,

inclusive da receita corrente líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
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II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2013, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2013, especificados por Município, no qual constará o estágio

em que as obras se encontram;

IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

X  –  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero;

XI – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII  –  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  –  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das
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despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2011 e 2012 e à previsão para o

exercício de 2013;

XIV – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada

- Ugeprevi - instituída pela Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007;

XV  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos

termos do art. 212 da Constituição da República e do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Constituição, com a redação dada

pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social

dos Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice

Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS –, nos termos do disposto nos arts. 4º e

5º da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  –  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,

identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2012 e a receita prevista

para o exercício de 2013;

XX – demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei Federal nº 9.496,

de 11 de setembro de 1997.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art.  9º  -  A lei  orçamentária  e  seus  créditos  adicionais  somente  incluirão  novos

projetos de investimento em obras da administração pública estadual se:

I  –  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o
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atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2012-2015 e sua revisão anual

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30

de junho de 2012, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total

estimado.

Art. 10 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida  a  empréstimos  contratados,  bem  como  para  pagamento  de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 11 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2013,  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de

convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos

financeiros.

Art. 12 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

Parágrafo único - A criação de novos programas ou ações por meio de projeto de lei

de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos

qualitativos e quantitativos especificados no PPAG.

Art.  13  -  A  lei  orçamentária  conterá  reserva  de  contingência,  constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a

abertura  de  créditos  adicionais  e para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
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a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Identificador de Procedência e Uso;

XI – Identificador de Programa Governamental.

§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2º  -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e

modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§  3º  -  As  emendas  para  atendimento  de  demandas  de  participação  cidadã

receberão o Identificador de Procedência e Uso – IPU – 4.

§  4º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 16 - As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação
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segundo as naturezas de receita e fontes de recursos.

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-

MG -, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo  único  -  As  modificações  a  que  se  refere  o  “caput”  também  poderão

ocorrer  quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  lei

orçamentária.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 15 desta Lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 30,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais poderá ser feita por

meio de abertura de crédito suplementar.

§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de

Planejamento – Sigplan –, nos termos da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008, e

respectivos atos complementares.

Art.  19  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei  orçamentária  de  2013  e  em  créditos  adicionais,  em  decorrência  da  extinção,

transformação,  transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 20 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  –  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2º do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
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global da lei orçamentária de 2012 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2012.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art.  21 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha  de  pagamento  do  mês  de  abril  de  2012,  excluídas  despesas  sazonais  e

extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2013,  considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º - Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do

disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal, as quais serão computadas para fins de cálculo do limite da

despesa total com pessoal.

Art.  22  -  A  realização  de  serviço  extraordinário,  quando  a  despesa  houver

extrapolado noventa  e cinco  por  cento  dos  limites  referidos  no  art.  20  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento

de relevantes interesses públicos decorrentes de situações emergenciais de risco ou

de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo  único  -  A autorização  para  a  realização  de  serviço  extraordinário,  no

âmbito do Poder Executivo,  nas condições estabelecidas no caput,  é de exclusiva

competência da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,

instituída pela Lei Delegada nº 180/2011.
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Art.  23  -  Para  a  fixação  da  despesa  financiada  com  recursos  provenientes  de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I – a retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

Federal  nº  9.496,  de 1997,  componham a base de cálculo  para o pagamento da

dívida do Estado com a União;

II  – a retenção de 1% (um por cento)  para as  receitas que,  nos termos da Lei

Federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a apuração

das contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público –

Pasep.

Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no

inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 24 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento  com  recursos  diretamente  arrecadados  quando  suas  despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1º - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.

§  2º  -  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 25 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos  a  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  e  sua  programação  na  lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em estabelecer convênios com a

administração pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – Cagec –, instituído pelo Decreto nº 44.293, de 10 de maio de

2006.

§ 2º - É vedada a celebração e o aditamento de convênio ou instrumento congênere

com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular, bloqueada na
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tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no Cagec.

§ 3º - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput

as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art.  26  -  A transferência  voluntária  de  recursos  para  Município,  em  virtude  de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou de emergência decretado no Município e homologado pelo

Governador  do  Estado,  fica  condicionada à  comprovação,  por  parte  do  Município

beneficiado, de:

I  –  atendimento  aos  requisitos  estabelecidos  no  §  1º  do  art.  25  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000;

II  –  instituição  e  arrecadação  da  totalidade  dos  impostos  de  sua  competência

previstos na Constituição da República.

§  1º  -  A transferência de que trata  o “caput”  terá finalidade específica  e  estará

condicionada  ao  oferecimento  de  contrapartida,  pelo  Município  beneficiado,  não

inferior a:

I  –  5% (cinco por  cento)  para os  Municípios  do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene – ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  –  Idene  –  e  para  os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis),  segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000;

II – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I;

III – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior  ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2º - A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§  3º  -  É vedada a  transferência de  recursos a Município  em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§  4º  -  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadastro  atualizado  relativo  à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.
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Art. 27 - As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam

submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  28  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2012, conforme dispõe o

§ 5º do art. 100 da Constituição da República, e a Emenda Constitucional nº 62, de 9

de dezembro de 2009, especificando por grupo de despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago.

§  2º  -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2013, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3º  -  Os recursos alocados para os fins  previstos no “caput”  não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 29 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome do Estado de Minas Gerais, para que

seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos
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informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,

direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e

discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função,  subfunção,  programa,  projeto,  atividade  e  operações  especiais,  indicando

para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no “caput”.

§ 2º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 31 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2013,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2012.

Art. 32 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos

recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
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recursos.

Art.  33 -  Conforme o disposto no art.  42 da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  os

créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à

Seplag,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 30, tendo

em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 34 - Não poderão ser destinados recursos para atender às despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  –  pagamento,  a qualquer  título,  a servidor  da administração pública direta  ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária e do Plano Plurianual de Ação

Governamental

Art.  35 - As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea  “b”  do  inciso  III  do  art.  160  da  Constituição  do  Estado,  sendo  vedada  a

indicação de recursos provenientes da anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
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V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII  –  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no PPAG 2012-

2015 e suas revisões, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre

os programas ou no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do “caput”.

Art. 36 - As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a

mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual – LOA.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 37 - O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias

após a publicação da lei orçamentária de 2013, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais e com

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCEMG e da Defensoria

Pública  terão  como referencial  o  repasse previsto no  art.  162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 38 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

eda  movimentação  financeira  para  atingir  a  meta  de  resultado  primário,  o  Poder
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Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º

do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2013, excluídas:

I – as vinculações constitucionais e legais;

II – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III – as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV – as despesas com juros e encargos da dívida;

V – as despesas com amortização da dívida;

VI – as despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;

VII – as despesas com o Pasep.

§  3º  -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 39 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;

III – a execução bimestral das metas físicas do PPAG;

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com
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a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos

programas sociais,  de maneira a cumprir  o prescrito no § 1º  do art.  8º  da Lei  nº

15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;

VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  trimestralmente,  das  ações  e  respectivas

despesas relacionadas com o Programa Copa do Mundo de 2014.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual e do

PPAG na internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais –

IOMG –, que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta

dos interessados.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual e do PPAG foram publicados na forma prevista

no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art. 40 - Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o TCEMG e o Ministério

Público  divulgarão,  no  diário  oficial  do Estado e em suas  respectivas páginas  na

internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo

da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e

verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer

outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e

inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e  por  cargo,  emprego ou função,

informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.



898
____________________________________________________________________________

Art. 41 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para

acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas  ou  prestações  de  contas  anuais  dos  Poderes  Executivo,  Judiciário  e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

administração pública estadual.

Art. 42 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4º e

no § 3º do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução,  será  feita  de  forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ações  e  a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

§ 3º  -  As diretrizes  e metas de longo prazo de controle de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI – e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico

do PPAG 2013-2015.

Art.  43 - Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a

que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 44 - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, a cada bimestre, base

de dados com todos os campos do módulo de monitoramento do Sigplan referentes

aos programas e ações do PPAG.

Art.  45  -  A Secretaria  de  Estado de Fazenda –  SEF –  enviará  mensalmente  à
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Assembleia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por

subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 46 - O Poder Executivo enviará à ALMG projetos de lei sobre matéria tributária

e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu

aperfeiçoamento,  adequação a  mandamentos  constitucionais  e  ajustamento a  leis

complementares federais,  resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais,  os

quais versarão, em especial, sobre:

I  –  o  ICMS,  visando  à  adequação da legislação estadual  aos  comandos  de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços e do exercício do poder de polícia;

V  –  a  instituição  de  novos  tributos,  em  consonância  com  a  competência

constitucional do Estado;

VI  –  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação  e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

VII – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

VIII – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

XI – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio
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da  completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  47 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes  aos  fundos  estaduais  dos  quais  é  gestor  ou  agente financeiro,  as  dos

demais  fornecedores  de  recursos,  as  instruções  aplicáveis  do  sistema  financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  microempreendimentos,  em  especial  os  de  economia

solidária, aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas

e às associações de produção ou comercialização, especialmente de catadores de

material reciclável, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e à melhoria da infraestrutura

dos Municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das

desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  fortalecimento  da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do

parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do

agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,
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aos  programas  de  irrigação,  às  atividades  de silvicultura,  à  agricultura  familiar,  à

agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6º - O BDMG observará, em suas ações:

I – a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II – o disposto no art. 4º-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.

§ 7º - O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas,

nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Art. 48 - Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências a que se refere o “caput” serão consignadas na

lei  orçamentária,  podendo  ser  nela  incluídas  por  meio  de  abertura  de  créditos

adicionais.

Art.  49  -  Acompanhará  a  proposta  de  lei  orçamentária  o  plano  de  metas  de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2013, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II  – os recursos efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos a

título de financiamento no exercício de 2013;

III – o porte dos tomadores de financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2º - O BDMG elaborará e manterá atualizados em sua página oficial na internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos

termos do § 1º.
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CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  50 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  51  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2013,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à ALMG.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  52  -  Caso  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  seja  sancionado  até  31  de

dezembro de  2012,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas:

I – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida;

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Art.  53 - A lei  orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 54 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 55 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2013 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2013 por meio de resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Art. 56 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº

101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de
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21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Dinis Antônio Pinheiro, Governador do Estado em exercício, encaminhando

relatório  referente  aos regimes especiais  de tributação concedidos em 2011 e no

primeiro trimestre de 2012. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Questão de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  considerando  que,  neste

momento, só há 12 Deputados em Plenário, pedimos o encerramento, de plano, da

reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

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 3.165/2012

Altera a Lei nº 13.958, de 26 de julho 2001, que cria a Área de Proteção Ambiental -

APA - Fazenda Capitão Eduardo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar com a



904
____________________________________________________________________________

seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica declarada Área de Proteção Ambiental  -  APA -  Fazenda Capitão

Eduardo a área de 521,9252ha (quinhentos e vinte e um hectares, noventa e dois

ares e cinquenta e dois centiares) e perímetro de 12.430,24m (doze mil quatrocentos

e trinta metros e vinte e quatro centímetros), situada no Município de Belo Horizonte.

Parágrafo  único  -  A  APA Fazenda  Capitão  Eduardo  tem  os  seguintes  limites,

medidas e confrontações: inicia-se na  barra do Ribeirão da Onça com o Rio das

Velhas, chamado de Ponto 1, Marco de Referência IGA 249 de coordenadas UTM E =

617689,0380 e N = 7808792.0920; desse Ponto 1 sobe pela margem esquerda do

Rio  das  Velhas,  aproximadamente  4.627,00  metros,  até  encontrar  o  ponto

denominado  Ponto  2,  Marco  de  Referência  IGA 250  de  coordenadas  UTM  E  =

618892,0480 e N = 7805999,8890; desse Ponto 2 segue em linha reta, com azimute

de  270º00’00”  e  distância  de  705,00  metros,  passa  com  aproximadamente  41,30

metros, pelo Marco de Referência IGA 250 de coordenadas UTM E = 618892,0480 e

N  =  7805999,8890  e  mais,  aproximadamente,  658,00  metros,  pelo  Marco  de

referência IGA 247 de coordenadas UTM E = 618234,0840 e N = 7805999,9550, até

encontrar na Rua dos Moreiras um ponto denominado de Ponto 3; desse Ponto 3,

segue pela Rua Carlos Drumond de Andrade, aproximadamente 50 metros, depois

pela Rua Beira Linha, antigo leito  da estrada de ferro, aproximadamente 2.326,00

metros e depois pela Rua Padre Argemiro Moreira, aproximadamente mais 200,00

metros, até encontrar o Marco IGA 248 de coordenadas UTM E = 616000,1840 e N =

7806636,8440, localizado no passeio da Rua Padre Argemiro Moreira, denominado

Ponto 4; desse Ponto 4, segue em linha reta, com azimute de 0º00’00” e distância

aproximada  de  1.229,00  metros,  passa  aproximadamente  1.200,00  metros  pelo

Marco  de  Referência  IGA 251,  de  coordenadas  UTM  E  =  615999,9570  e  N  =

7807838,832, até encontrar a margem direita do canal da Estação de Tratamento de

Esgoto - ETE Ribeirão da Onça, no Ribeirão da Onça, denominado Ponto 5; desse

Ponto 5, desce pela margem direita do Ribeirão da Onça, aproximadamente 3.292,00

metros, até encontrar a barra do Ribeirão da Onça com o Rio das Velhas no Ponto 1,

início  e  fim  desta  descrição.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  encontram-se

representadas no Sistema UTM,  referenciadas ao Meridiano Central  nº  45° WGr;
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tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram

calculados no plano de projeção UTM.”

Art. 2º - Fica revogado o art. 3º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001.

Art. 3º - O art. 4º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  4º  -  O  Estado  articular-se-á  com  o  Município  de  Belo  Horizonte  para  a

implantação, administração e gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo.

§ 1º - Para a efetivação do previsto no “caput” desse artigo será realizada a revisão

do zoneamento em conformidade com o que dispõe o plano diretor do Município de

Belo Horizonte.

§ 2º - Será constituído um conselho consultivo composto por representantes dos

poderes públicos estadual e municipal e de entidades da sociedade civil organizada

para a gestão da APA.

Art. 4º - Fica revogado o art. 5º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2012.

Paulo Lamac

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

que  altera  a  Lei  nº  13.958,  de  26  de  julho  2001,  que  cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental - APA - Fazenda Capitão Eduardo, e dá outras providências.

Decorridos 10 anos  de sua criação,  o processo acelerado de expansão urbana

dessa  região  -  que  alterou  substancialmente  a  sua  realidade  -,  demonstrou  a

inadequação  e  a  ineficiência  do  modelo  de  proteção  no  caso.  A  ausência  de

implementação de ações objetivas levou à descaracterização da APA e explicitou a

necessidade  de  regulamentação  diferenciada,  que  permitisse  a  preservação  das

áreas verdes remanescentes e o ordenamento da ocupação (fotos em anexo).

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 7.166/1996 - Lei de Uso e Ocupação do Solo do

Município de Belo Horizonte -, estabeleceu dentro dos limites da área em análise os

zoneamentos¹  ZEIS,  ZP1,  ZAR2,  ZPAM,  ZE,  que  possuem  características  mais

rigorosas e mais condizentes com a realidade do local, do que a proteção conferida

pela Lei nº 13.958, de 26/7/2001. Portanto, observa-se que a Lei Municipal fornece
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mais benefícios à região do que o referido “status”,  pois além de assegurar maior

proteção  à  região  da  Fazenda  Capitão  Eduardo,  possibilita  que  as  áreas  já

identificadas  como  sem  expressão  ecológica  possam  ser  ocupadas  de  forma

consciente e planejada.

É importante salientar  ainda que em algumas áreas, cuja ocupação é permitida

mediante condições diferenciadas, já se encontram inseridos o Centro Socioeducativo

Santa  Clara  -  CSESC  -,  pertencente  ao  governo  estadual  e  objeto  de  provável

expansão; a Cavalaria  da Polícia Militar  e aglomerações urbanas provenientes de

invasões, algumas já regularizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa seara, a

alteração da Lei nº 13.958, de 26/7/2001, permitirá que outras áreas ocupadas sejam

devidamente regularizadas, assim como o uso regular de equipamentos estaduais,

aumentando, por outro lado, o grau de restrição nas áreas de interesse ambiental,

através da lei municipal.

Vale lembrar,  conforme registrado pela  SEMAD em parecer,  no ano de 2006,  o

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - desenvolveu o trabalho denominado “Áreas

de Proteção Ambiental no Estado de Minas Gerais - Demarcação e Estudos para o

Zoneamento Ecológico / APA Fazenda Capitão Eduardo”. Na ocasião foi realizado o

georreferenciamento  da  referida  APA e  o  trabalho  realizado  com  equipamentos

geodésicos, e respeitando as normas do Incra, concluiu que a APA apresenta uma

área de 521,9252ha e não 260ha, conforme consta no art. 1º da Lei nº 13.958, de

2001.  Dessa forma,  justifica-se  a  retificação do art.  1º  e  a  inclusão do  memorial

descritivo original.

Ainda de acordo com o parecer, também mostra-se necessária a revogação do art.

3º em virtude do preceituado na Lei Federal nº 9.985, de 2000, que instituiu o SNUC e

que estabeleceu que as unidades de conservação sujeitar-se-ão a regime especial de

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Dessa forma,

subentendido  está  que a  APA Fazenda  Capitão  Eduardo  observará  as  atividades

permitidas nessa categoria de unidade de conservação e ao disposto em lei. Propõe-

se também a revisão do zoneamento da APA, tendo em vista a expansão urbana e a

não efetivação do zoneamento realizado pelo IGA em 2006, adequando-se, assim, à

realidade atual da APA e plano diretor do Município de Belo Horizonte.
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Por fim, no art. 5º da Lei nº 13.958, de 2001, resta implícita a sujeição daqueles que

não  observarem  o  disposto  nas  leis  de  forma  geral,  inclusive  a  sanções  civis,

criminais e administrativas, no caso de infração a norma ambiental.

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

a aprovação deste projeto.

¹ ZEIS -  Zona de Especial  Interesse Social:  regiões  edificadas que tenham sido

ocupadas  de  forma  espontânea,  nas  quais  há  interesse  público  em  ordenar  a

ocupação por  meio  de  implantação de programas habitacionais  de urbanização e

regularização fundiária, urbanística e jurídica (art. 12, Lei nº 7.166, de 1996) (Tipo de

zoneamento usado para classificar vilas e favelas ocupadas previamente);

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.482/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

ZP-1 - Zona de Proteção: regiões, predominantemente desocupadas, de proteção

ambiental  e  preservação  do  patrimônio  histórico,  cultural,  arqueológico  ou

paisagístico  ou  em  que  haja  risco  geológico,  nas  quais  a  ocupação  é  permitida

mediante condições especiais (art. 7º, I, Lei nº 7.166, de 1996);

ZAR-2 -  Zona de Adensamento Restrito:  regiões em que as condições de infra-

estrutura e as topográficas ou de articulação viária exigem a restrição da ocupação

(art. 8º, II, Lei nº 7.166, de 1996);

ZPAM - Zona de Preservação Ambiental: regiões que, por suas características e

pela  tipicidade  da  vegetação,  destinam-se  à  preservação  e  à  recuperação  de

ecossistemas,  visando  garantir  espaço  para  a  manutenção  da  diversidade  das

espécies e propiciar refúgio à fauna; proteger as nascentes e as cabeceiras de cursos

d'água;e evitar riscos geológicos.(art. 6º, Lei nº 7.166, de 1996);

ZE - Zona de Grandes Equipamentos: regiões ocupadas ou destinadas a usos de

especial relevância na estrutura urbana, nas quais é vedado o uso residencial (art. 13,

Lei nº 7.166, de 1996).

PROJETO DE LEI Nº 3.166/2012

Obriga as farmácias e drogarias situadas no Estado a manter balança à disposição

dos consumidores.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As farmácias e drogarias situadas no Estado ficam obrigadas a manter em

suas  dependências,  em  local  visível,  balança  para  utilização  gratuita  pelos

consumidores.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores à multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro

em caso de reincidência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2012.

Marques Abreu

Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de zelar pela melhoria da qualidade

de vida da população do Estado. Muitas pessoas não têm condições financeiras de

comprar uma balança para verificação do peso em casa. A cobrança pelo uso feita

pelas farmácias inibe o desejo do consumidor de utilizá-las.

A disponibilização gratuita de balança pelas farmácias e pelas drogarias viabilizará

o controle de peso pela população, diminuindo o risco de doenças.

Segundo o portal do Ministério da Saúde, 13% dos adultos são obesos, sendo o

índice maior entre as mulheres (13,6%) do que entre os homens (12,4%). Em 2006,

quando foi apresentada a primeira edição do estudo Vigilância de Fatores de Risco e

Proteção  para  Doenças  Crônicas  por  Inquérito  Telefônico  -  Vigitel  -,  11,4%  dos

brasileiros  eram obesos.  Em 2007,  esse índice subiu para 12,9%. Além disso, os

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - de 2009 revelam que

o número de crianças e adolescentes acima do peso cresceu quase três vezes nos

últimos anos. Os números do último levantamento do IBGE, em 2003, mostram que o

excesso de peso, entre jovens com idade entre 10 e 19 anos disparou, passando de

4,4% em 1974 para 21,5% em 2003.

Vale lembrar que a obesidade vem acompanhada de uma série de doenças, como

por exemplo, o diabete “mellitus” e a hipertensão arterial.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.167/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Mãos Unidas, 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 Mãos Unidas,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2012.

Doutor Viana

Justificação:  A Associação  Comunitária  Mãos  Unidas,  fundada  em  27/5/2009,  é

pessoa  jurídica  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado.

Essa  importante  Associação  tem  por  objetivos,  entre  outros,  a  promoção  de

assistência  social,  da  cultura,  do  esporte,  do  lazer  e  do  turismo,  da  segurança

alimentar e nutricional.

- 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 3.168/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais

- ASFMG -, 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 Servidores Federais

de Minas Gerais - ASFMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de maio de 2012.

Doutor Viana

Justificação: A Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais - ASFMG -,

com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e

de finalidade representativa e beneficente, com sede e foro em Belo Horizonte.
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Essa  importante  Associação  tem  por  finalidade  congregar  todos  os  servidores

federais  e pensionistas  do  Estado e  representá-los  na defesa de seus interesses

comuns  e  reivindicações,  bem  como  proporcionar-lhes  benefícios  e  assistência

jurídica, além de esportes, recreação, promoções culturais, colônias de férias e lazer,

extensivos aos familiares e dependentes.

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

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.045/2012, dos Deputados Anselmo José Domingos e Célio Moreira, em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

implementação de Área Integrada de Segurança Pública - AISP 06 - na Rua Joaquim

Anacleto da Conceição, 23, Conjunto Teixeira Dias, no Bairro Barreiro, no Município

de Belo Horizonte.

Nº 3.046/2012, dos Deputados Anselmo José Domingos e Célio Moreira, em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

implementação do Programa Fica Vivo na Vila Pinho, no Bairro Barreiro, no Município

de Belo Horizonte.

Nº 3.047/2012, dos Deputados Anselmo José Domingos e Célio Moreira, em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a

construção de uma nova sede para o 49º Batalhão de Polícia Militar na Avenida dos

Anjos,  no  Bairro  Rio  Branco,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.048/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Monsenhor José Paulino, pelos 100

anos de sua fundação.

Nº 3.049/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Elói Mendes pela 7ª posição entre os 10

Municípios  brasileiros  com  melhor  resultado no  ensino  público,  de  acordo com o

"ranking" da ONG Todos pela Educação, publicado pela revista "Veja" em 13/5/2012.

(- Distribuídos à Comissão de Educação.)
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Nº  3.050/2012,  do  Deputado  José  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Gilmar  Furtado  Dias,  ex-Prefeito

Municipal  de  Resplendor,  ocorrido  em  12/5/2012.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Nº 3.051/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a previsão da criação de centros

de referência para obesos no Estado, com a finalidade de tratamento de pacientes

com sobrepeso e obesidade mórbida e, em caso negativo, sobre a possibilidade de

imediata criação de projeto nesse sentido. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.052/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funai pedido de providências para a garantia do acompanhamento e

do  atendimento  às  demandas  dos  povos  indígenas  do  Estado  pela  coordenação

regional dessa Fundação. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  3.053/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Saúde Indígena da Secretaria de Saúde

pedido de providências para a efetiva oferta de transporte para a atenção em saúde

aos indígenas usuários do SUS no Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.054/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  a  abertura  de

canais institucionais de interlocução com o Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais para a definição de ações relativas à manutenção e ao fortalecimento das

manifestações culturais  das comunidades indígenas do Estado. (-  À Comissão de

Cultura.)

Nº  3.055/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a abertura de

cursos de formação de professores especializados em educação indígena em 2012.

Nº  3.056/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o fornecimento

de material didático voltado à educação infantil para a comunidade indígena pataxó.

Nº  3.057/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a incorporação
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de ações sistemáticas relacionadas à educação indígena no calendário de atividades

da Secretaria,  visando à  atualização constante  dos  profissionais  em educação.  (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  3.058/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de  providências  para  que  seja  dada  especial  atenção  ao  fornecimento  de

medicamentos nas comunidades indígenas do Estado.

Nº  3.059/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de providências para a efetiva oferta de transporte para a atenção em saúde aos

indígenas  usuários  do  SUS  nas  comunidades  indígenas  atendidas  pelo  Distrito

Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito Santo, em Governador Valadares.

(- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  3.060/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funai pedido de providências para que seja dada especial atenção ao

encaminhamento  dos  processos  de  demarcação  de  terras  e  de  regularização

fundiária  dos territórios  das comunidades indígenas no Estado.  (-  À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº  3.061/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Cultura pedido de providências  para que seja dada

especial  atenção  e  apoio  à  preservação  das  manifestações  culturais  dos  povos

indígenas  do  Estado,  notadamente  as  do  povo  xucuru-kariri.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Nº  3.062/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  a  finalização  do  estudo

antropológico da comunidade indígena caxixó, no Município de Martinho Campos. (-

À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  3.063/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  garantir  a

adequada  orientação  na  elaboração  dos  cardápios  da  merenda  escolar  nas

comunidades  indígenas,  de  maneira  a  respeitar  a  especificidade  da  alimentação



913
____________________________________________________________________________

desse segmento da população.

Nº  3.064/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

estudos sobre a viabilidade de instituição de cargo de Diretor nos núcleos escolares

Retirinho, Imbiruçu e Sede da comunidade indígena pataxó.

Nº  3.065/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a realização de

estudos  sobre  a  viabilidade  de  ampliação  da  edificação  da  escola  indígena  da

comunidade  pataxó,  no  Município  de  Carmésia.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Educação.)

Nº  3.066/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de providências para a realização de estudos sobre a viabilidade do atendimento em

saúde aos povos indígenas do Estado que não residem em aldeias. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº  3.067/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a elaboração e

a distribuição dos materiais didáticos específicos para as  comunidades indígenas,

notadamente os voltados à educação infantil.

Nº  3.068/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o processo de

unificação de turmas nas escolas indígenas do Estado.

Nº  3.069/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Educação pedido de informações sobre a oferta de

cursos de formação de professores especializados em educação indígena.

Nº  3.070/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Saúde Indígena, da Secretaria de Saúde,

pedido de informações sobre a conclusão da obra na unidade básica de saúde da

aldeia indígena pataxó no Município de Carmésia, bem como sobre a implementação

de ações de atenção básica em saúde nessa comunidade.

Nº 3.071/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos
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anais da Casa dos artigos "Ocupações: da necessidade à luta" e "E a gente achava

que já tinha visto tudo", do Frei Gilvander Moreira.

Nº  3.072/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  as

denúncias de que essa corporação teria colaborado com a Nova Central Sindical na

seleção  das  pessoas  que  poderiam  participar  da  assembleia  de  bancários  de

21/4/2012.

Nº  3.073/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a arrecadação obtida por meio

da  Contribuição  para  Custeio  da  Iluminação  Pública  em  Belo  Horizonte,  sobre  a

efetiva aplicação desses valores, sobre a destinação de sobras e sobre a destinação

ou  não  de  recursos  arrecadados  por  meio  da  referida  contribuição  às  ações  do

programa Campos de Luz.

Do Deputado Luiz Henrique em que solicita que o concurso de redação promovido

por esta Casa e a Secretaria de Educação tenha como tema, neste ano, "O Dia dos

Gerais".

Do Deputado Duilio de Castro e outros em que solicitam seja criada a Galeria dos

Servidores Falecidos da Assembleia de Minas e seja realizada reunião especial, com

a  presença  das  famílias  desses  servidores,  para  inauguração  dessa  galeria.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente e Deputados, é com muito prazer que

volto hoje a esta tribuna para ler a publicação de um artigo do “Jornal do Brasil” que

fala sobre o nosso ex-Presidente Fernando Henrique, que receberá um prêmio da

Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Considero um preito de toda a nação

brasileira,  que  precisa  prestar-lhe  uma  homenagem  nesta  hora,  com  aquele

sentimento mais sagrado do ser humano, que é a gratidão. Ele foi o nosso grande

timoneiro de 1995 a 2002, um verdadeiro João Batista e precursor dessa democracia

tão praticada hoje no Brasil, em que pesem as grandes diferenças. Ele pensou nisso

tudo.  Por isso mesmo, num espaço internacional,  onde se faz a análise daquelas
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pessoas que contribuíram para o progresso da humanidade, encontra-se Fernando

Henrique como o oitavo laureado. Aliás, num espaço tão dileto e diferenciado, onde

há cabeças pensantes do mundo político, da sociologia e da antropologia e aqueles

que pensam na síntese maior, que é a política, no intuito de conformar as diferenças

de língua, raça e estratos sociais, acima de nações e de qualquer tipo de diferença. O

objetivo é promover a paz na humanidade por meio dos governos que têm também

de debruçar-se sobre esse assunto e sabem das mazelas, das dificuldades para se

conhecer a natureza humana e, ao mesmo tempo, buscar um estudo profundo sobre

a existência humana e toda a trajetória do ser humano como se faz na Sorbonne, na

França, que é o verdadeiro berço da civilização, na Escola de Frankfurt, e na escola

dos empiristas ingleses, que são multifacetadas para dar vida e buscar a luz para

uma convivência pacífica da humanidade, sobretudo com dignidade.

Aliás, a dignidade é a síntese de tudo isto: igualdade, oportunidade, liberdade e

fraternidade,  sem  humilhar  o  outro  ser  humano.  Essa  foi  a  busca  de  Fernando

Henrique quando Presidente, no intuito de dar ao Brasil um rumo e uma luz. Todos

sabem que a economia brasileira estava “na banguela”. Na verdade, ele conseguiu

controlar a inflação e buscar as soluções de infraestrutura para o Brasil começar a ter

um norte, a fim de que houvesse menos sofrimento e mais felicidade do ser humano,

conformando  todas  as  diferenças,  inspirado  sobretudo  na  Constituição  de  1988.

Portanto, ele viabilizou isso.

Por isso tudo, depois tornaremos a tecer algum comentário. Leremos agora o artigo

porque,  conforme foi  solicitado,  é preciso que conste nos anais  da  Casa.  É uma

homenagem  de  Minas  Gerais  e  deste  Parlamento  ao  nosso  grande  Fernando

Henrique. Tenho a honra de interpretar esse sentimento nesta hora. O artigo diz o

seguinte. (- Lê:)

“Fernando  Henrique  receberá  prêmio  da  Biblioteca  do  Congresso,  nos  Estados

Unidos.  O  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  receberá  do  Diretor  da

Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, James H. Billington, o Prêmio John W.

Kluge  de  2012  pela  realização  de  estudos  da  humanidade.  O  líder  tucano  será

laureado por sua contribuição nos estudos sobre a política e economia da América

Latina, estudando as estruturas sociais do governo, das relações da economia e de
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raças no  Brasil.  Como reconhecimento,  Fernando Henrique Cardoso receberá um

prêmio de US$1.000.000,00.

A Biblioteca irá entregar o Prêmio Kluge a Fernando Henrique em 10 de julho, no

prédio Thomas Jefferson, em Washington, Estados Unidos. O sociólogo é o primeiro a

receber o prêmio por trabalho nos campos da sociologia, ciência política e economia.

FHC é o 8º reconhecido pelo Prêmio Kluge, que homenageia e celebra o trabalho de

mais alta qualidade e de maior impacto nas áreas que estão à frente do entendimento

da experiência humana. O ex-Presidente escreveu e é coautor de mais de 23 livros e

116 artigos acadêmicos, com versões produzidas que abrangem, cada vez mais, um

público maior.

'O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso tem sido um moderno modelo que

combina estudo profundo com respeito pela evidência empírica'” - com respeito pela

fisionomia dos fatos, sem o método científico, mas ele aplicou também esse método

com  profundidade,  para  fazer  as  suas  interpretações  e  os  seus  trabalhos.  “'Sua

aspiração fundamental é procurar a verdade sobre a sociedade, pois pode ser melhor

determinada,  enquanto  se  mantém  aberta  a  revisitar  conclusões  como  novas

evidências, a partir de uma análise mais incisiva ou de novas realidades políticas e

econômicas. A biblioteca tem o prazer de, por meio da generosidade do falecido John

W. Kluge, ser capaz de reconhecer suas realizações, honrando-o com este prêmio',

disse Billington.

O Prêmio Kluge é concedido pela realização de vida, nos campos humanísticos e

das  ciências  sociais  que não estão  inclusos no Prêmio  Nobel,  mais  notadamente

história,  filosofia,  política,  psicologia,  antropologia,  sociologia,  estudos  religiosos,

linguística  e  crítica  das  artes  e  humanidade.  O  estudo  da  humanidade  é  parte

fundamental da academia, mas não é um estudo praticado apenas em instituições

acadêmicas. O destinatário do prêmio pode contribuir em campos como mídia, artes

cênicas ou  literárias,  além de intuições  de  serviço  público.  Visão e  entendimento

únicos  também  são  desenvolvidos  nessas  áreas.  Os  vencedores  devem  ganhar

distinção  incomum  em  uma  determinada  área,  e  o  corpo  de  seu  trabalho  deve

demonstrar  crescimento  em  maturidade  e  alcance  durante  um  longo  período  de

tempo” - é o que ele plantou para o Brasil - “e deve, ainda, afetar expectativas e visão
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em  outras  áreas  de  estudo  e  esferas  da  vida.  O  trabalho  do  premiado  deve

exemplificar valores e jeitos de pensar que tenham significado para os estudantes em

uma variedade de campos, para aqueles envolvidos em assuntos públicos e para o

leigo médio.” É o pensamento complexo aplicado à situação contemporânea.

“O prêmio é administrado pelo Centro Kluge na Livraria do Congresso. O centro foi

criado em 2000 para promover um relacionamento mutuamente enriquecedor entre o

mundo das ideias e o mundo da ação” -  é o que Fernando Henrique fez -  “entre

estudiosos  e  líderes  políticos.  O  centro  atrai  para  Washington  ilustres  figuras  do

mundo dos estudos - ambos muito sênior e muito júnior -, facilita o acesso à notável

coleção  de  conhecimento  da  Biblioteca  e  envolve-os  em  conversação  com  o

Congresso dos EUA e outras figuras públicas. Palestras e outros eventos acadêmicos

contribuem  para  uma  comunidade  vibrante  e  enriquece  a  vida  intelectual  de

Washington.

O prêmio Kluge já foi entregue a Leszek Kolakowski (2003); Jaroslav Pelikan e Paul

Ricoeur (2004); John Hope Franklin e Yu Ying-Shih (2006); Peter Lamont Brown e

Romila  Thapar  (2008).”  E  agora  esse  prêmio  será  entregue  ao  nosso  grande

Fernando Henrique.

Gostaria  de  dizer  a  vocês  que houve muitas  críticas,  algumas  vezes,  e  isso  é

natural  no  pluripartidarismo  em  que  convivemos.  Há  aspectos  partidários  e

ideológicos. Mas o que é mais importante nessa homenagem é que esse estudo é

feito  sem visão partidária  e  por  pessoas  que  entregam suas  vidas  a  laboratórios

sociológicos para interpretar,  para  serem hermeneutas da  sociedade.  E Fernando

Henrique é um verdadeiro hermeneuta da humanidade, que é aquele que interpreta

como a vida pode ser melhor, como ela pode gerar paz, como entender o ser humano

nas suas ações, às vezes, motivadas pelos instintos, que só trazem guerra. E ele foi

um Presidente que se preocupou com a paz entre as pessoas.

A Constituição de 88 foi  o  grande salto que demos.  Antes,  tivemos o Juscelino

Kubitschek,  que foi  o  grande timoneiro  de  Minas  Gerais,  do  Brasil,  em busca do

progresso  -  e  devemos  reconhecer  isso  plenamente.  Depois,  passamos  por  um

período escuro da ditadura militar. Quando começamos a caminhar rumo à transição,

uma luz acendeu-se no fim do túnel, e, depois,  em 1988, conseguimos finalmente
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fazer  uma  nova  Constituição,  que  é  uma  promessa  de  vida.  Cabe  a  nós,

parlamentares, e ao Executivo aperfeiçoá-la e adaptá-la à situação de vida de todos

nós, brasileiros, cada dia mais. E foi o que o Fernando Henrique tentou fazer e fez

muito bem, de 1995 a 2002, com as limitações naturais, as dificuldades múltiplas e as

diferenças gritantes dos partidarismos políticos, saindo de uma ditadura e, depois,

tendo de acomodar vários partidos. E conseguiu tirar o Brasil da inflação. Assim, o

País começou serenamente o seu progresso.

Fernando Henrique, sim, preparou o terreno e implantou, do ponto de vista formal,

as leis mais importantes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e as agências de

regulação, que até hoje não funcionam bem – sabemos disso. E há outra legislação

bastante  avançada  para  acomodar  todas  essas  diferenças,  para  combater  a

corrupção que está predominante e prevalente. Mas tudo isso ele plantou, do ponto

de vista formal. A materialização dessas ações tem acontecido ao longo dos governos

que se sucederam. O Lula tem grande mérito com a campanha contra a fome. Cada

Presidente  tem  sua  visão  específica.  Depois  entrou  a  nossa  querida  Presidente

Dilma,  que tem se destacado também pela hombridade,  coragem e sabedoria ao

enfrentar  essa  dificuldade,  que  é  a  repercussão  no  Brasil  da  crise  do  mercado

europeu.  Estamos  vivendo  uma  situação  difícil,  em  que  o  mercado  manda  nos

governos, mas estes não mandam nos mercados.

Isso é uma situação atual,  contemporânea e da qual  devemos fazer um estudo

profundo, como Fernando Henrique fez na Sorbonne junto com outras pessoas. Cito

escola de francês, pois há uma escola na Alemanha, em Frankfurt, desde 1924, em

que  os  pensadores  pensam  no  bem  da  humanidade  e  como  colocaremos  na

legislação  regras,  normas  para  melhorar  a  convivência  das  pessoas,  buscar  a

felicidade  e,  quem  sabe,  menos  sofrimento.  Aqueles  que  pensam  nisso,  os

pensadores, formam um verdadeiro exército, uma verdadeira escola pensando nas

humanidades.

Por isso mesmo Fernando Henrique hoje é laureado e recebe esse grande prêmio

por essas ações. Isso não é um elogio falso. Fazemos apologia do governo Fernando

Henrique naquilo que ele conseguiu plantar,  e que não há como contestar, porque

devemos  ter  uma  sequência  de  governo  e  laurear  todos  eles,  como  Fernando
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Henrique, Lula e Dilma. Devemos deixar as diferenças partidárias e realmente fazer

justiça àqueles que merecem.

Mais uma vez queria dizer que ele enfrentou todo esse tecido social difícil do Brasil,

com  todos  os  matizes  de  diferenças  na sociologia.  Ele  faz  a  arqueologia  do  ser

humano,  busca  isso  lá  nos  primórdios  do  mundo,  ainda  quando  o  homem  era

caçador, e a mulher cuidava da lavoura, pois, primeiramente, ele cuidava apenas da

caça, matando os animais para se alimentar. Estamos ainda num modelo preditivo

social  de  mercado  tão  grande  que  devemos  buscar  um  norte  neste  Parlamento.

Precisamos conciliar as ideias com as ações. O pensamento deve ser seguido pelas

ações. Só assim construiremos uma Minas Gerais mais forte. Temos, sim, conciliado

as  ideias,  os  bons  projetos  e  cultivamos  a  Constituição  no  governo  Aécio  Neves

durante oito anos, haja vista o Proacesso hoje em 224 Municípios, completando o que

São Paulo  fez há 30  anos.  Agora,  todos  os  nossos  Municípios  estão ligados por

asfalto, trazendo melhorias na saúde, na educação e na moradia. E isso é dignidade.

Os indicadores sociais, na sua síntese, constituem a dignidade do homem vivendo na

busca da paz, reconhecendo as diferenças e vencendo a natureza humana tão difícil

de  ser controlada,  porque ainda temos muitos  automatismos da escala zoológica.

Entretanto,  devemos  privilegiar  e  fazer  a  síntese  da  religião  com  a  ciência.  Não

podemos fazer diferença disso. Tudo está inspirado na unidade perfeita que é Deus.

Então, não devemos fazer essa diferença.

Às vezes, vejo muito nesta tribuna o PT, o PSDB discutirem de forma radical. Não!

Devemos fazer essa síntese, compreender um ao outro, mas buscar o norte que é a

dignidade do ser humano, daquele que mora nos 853 Municípios de Minas Gerais. É

o que o Governador Anastasia está buscando com os seus programas e os grandes

projetos estruturadores. Ele foi, vamos dizer assim, o arquiteto determinado pelo ex-

Governador Aécio Neves.

Agora, vamos aplaudir também a Presidente Dilma naquilo que está buscando de

bem para o Brasil. A Dilma é uma grande Presidente, e não podemos ficar míopes

nas ações que está buscando para o ser humano. Devemos ter o sentimento de paz.

A harmonia não é possível somente na Bíblia, mas o Parlamento pode divergir com

ideias  claras e buscar  a votação da maioria,  pois  aqui  é o lugar  de buscar  essa
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votação. Quando a maioria vota, deve ser respeitada.

Sr. Presidente, termino minha fala agradecendo a deferência de me ter permitido

falar, porque o Regimento Interno queria obstruir a minha fala, e dizer que queremos

expressar  o  nosso  sentimento  de  reconhecimento  pelas  ações  do  grande  ex-

Presidente Fernando Henrique, que será laureado no dia 10 de julho. É um grande

orgulho para a nação brasileira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* – Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, funcionários

da Casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. Gostaria de iniciar falando de

uma pesquisa amplamente divulgada nesse fim de semana pela revista “Veja”, e que

foi motivo de algumas falas no Plenário ontem. Trata-se de uma radiografia do ensino

público brasileiro. Para nosso espanto, a pesquisa mostra que 57% dos alunos do

ensino fundamental de países desenvolvidos têm um conhecimento básico para a

série que ocupam, ao passo que no Brasil 77% dos alunos do ensino fundamental

não detêm esse conhecimento básico exigido. Isso é motivo de preocupação para

todos os brasileiros.

Por outro lado, no “ranking” das melhores escolas públicas brasileiras, entre as 10

primeiras colocadas, 7 estão em Minas Gerais. Isso é motivo de orgulho para nós,

mineiros. Em São Gotardo, uma cidade com 10 mil habitantes que fica a pouco mais

de  2  horas  de  Belo  Horizonte,  a  Escola  Afonso  Pena  Júnior  obteve  a  primeira

colocação. Deputado Bosco, Presidente da Comissão de Educação, essa escola está

trabalhando com inovação tecnológica.  Alunos  do  curso  de  ciência  ganharam um

prêmio nacional de robótica e vão representar o Brasil no México nos próximos dias.

Alunos de química desenvolveram um estudo para retirar álcool da laranja, e essa

pesquisa já está sendo aperfeiçoada pela Universidade de São Paulo.

Dentro desse “ranking”, em 4º lugar está uma escola pública de Capelinha, no Vale

do Jequitinhonha. Parabenizo o Governador e a Secretária Ana Lúcia Gazzola por

esse reconhecimento que as escolas mineiras estão tendo na vida nacional.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, meu amigo e parceiro

na Assembleia, obrigado pela oportunidade. Cumprimento-o por trazer à tribuna esse

assunto  tão  importante  a  respeito  da  educação.  Sabemos  que  os  desafios  são
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constantes, não só para Minas Gerais, mas para todo o País. Em especial, Minas

Gerais tem feito sua parte, e com qualidade. Temos verificado nos últimos anos os

avanços significativos na  educação do nosso Estado.  Na área tecnológica,  temos

grandes referências, como o BHTEC e o Cetec, e o Cefet, com nove unidades em

Minas Gerais,  formando jovens  e preparando cidadãos para o presente e para  o

futuro. Temos tantos programas na área de avanço tecnológico e de pesquisa, e com

as parcerias  estabelecidas pelo governo do Estado e pelo Prof.  Anastasia,  Minas

Gerais fará a diferença em relação aos outros Estados do País no que diz respeito ao

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  por  meio  de  pesquisa.  Precisamos  disso,

porque o Brasil cresceu muito.

Estamos  hoje  vivendo  em  um  mundo  globalizado,  mas  lamentavelmente  ainda

importamos muita tecnologia e exportamos muita matéria-prima. Precisamos agregar

valor  a  essa matéria-prima que  Minas  Gerais  exporta  para  inúmeros  e  inúmeros

países. A maneira de conseguirmos isso é avançarmos na questão da educação, da

ciência e da tecnologia.

Com relação ao ensino fundamental, V. Exa. fez referência a essa publicação que

saiu na última “Veja”, a respeito da Prova Brasil. A “Veja” apresentou os 10 Municípios

do País que se destacaram como referência, devido à excelência na educação do

ensino fundamental, quando foram medidos o conhecimento dos alunos nos 5º e 9º

anos. Dessas 10 cidades, meu prezado Luiz Henrique, 7 são de Minas Gerais, como

São Tiago, Guaxupé, Itaú de Minas, Monte Santo, Capelinha, a que V. Exa. já se

referiu, Elói Mendes e João Monlevade. Deputado, por iniciativa de meus pares da

Comissão de Educação, com o apoio importante do Presidente Dinis Pinheiro e a

aquiescência e assinatura dos nobres colegas, Deputadas e Deputados, realizaremos

uma reunião especial, no próximo dia 29, em homenagem a essas escolas, a essas

cidades,  valorizando,  de fato,  esse avanço tão importante  da educação de Minas

Gerais. Cabem aqui os cumprimentos a nossa Secretária Ana Lúcia Gazzola e a toda

sua  equipe,  a  todos  os  professores  e  educadores  do  Estado,  os  grandes

protagonistas  e responsáveis  por  esse passo tão  importante para  a qualidade da

educação em Minas Gerais.

Aproveito esta oportunidade, Deputado Luiz Henrique, já que não terei condições
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de  fazer  uso  da  tribuna  nesta  tarde,  para  registrar  uma presença  importante  na

Assembleia de Minas Gerais na tarde de hoje. Refiro-me ao nosso conterrâneo e

amigo Dailsom Lettieri, Presidente do Araxá Esporte Clube, que veio aqui, Deputado,

para trazer a este parlamentar uma faixa de campeão do Módulo II de 2012, que faço

questão  de  colocar,  fazendo  uma saudação  à  torcida  alvinegra  mais  querida  do

interior,  que é a torcida  do nosso Araxá Esporte Clube.  Esse time, que tem uma

história bonita, foi fundado em 1958 e já teve momentos gloriosos: foi campeão por

duas vezes do Módulo II; duas vezes do Módulo III; e agora, com este campeonato,

passou a ser tetra no Módulo II. O Araxá, depois de 20 anos, volta à elite do futebol

mineiro.  Essa  é  uma  satisfação  muito  grande  para  nós,  de  Araxá,  para  o  Alto

Paranaíba e para  o  Triângulo  Mineiro,  meu Líder,  Deputado Bonifácio  Mourão.  O

Araxá é o único clube do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro que representará

aquela importante região no cenário do futebol mineiro, na elite do futebol mineiro.

Alguns ídolos, como o João Leite, o Marques Abreu, o Gustavo Perrela e o João Vítor

Xavier,  que  estão  ligados  intimamente  ao  esporte,  sabem  da  importância  dessa

conquista do Araxá Esporte Clube.

Deputado Luiz Henrique, aproveito para agradecer a oportunidade de fazer aqui

uma saudação especial  ao nosso glorioso Araxá Esporte,  por  meio desse grande

Presidente Dailsom Lettieri, que enfrentou muitas dificuldades, juntamente com sua

diretoria e seus jogadores, para que pudessem chegar a esse momento de glória.

Levem nosso abraço, Presidente, a todos os araxaenses e a todo o clube por essa

importante conquista.

Sem dúvida alguma, sabemos que não foi fácil chegar até esse momento e quebrar

esse tabu de mais de 20 anos. Então, Araxá e o futebol mineiro merecem ter uma

equipe como a do Araxá Esporte na elite do esporte de Minas Gerais. Disputando ao

lado  do  Cruzeiro,  do  Atlético  e  do  América  mineiro,  agora  temos  nosso  glorioso

Ganso. Então os nossos parabéns, e a certeza de que seremos sempre parceiros,

para que o Ganso faça bonito nessa primeira divisão.

Também faço uma homenagem ao Dr. Márcio, que, juntamente com sua família,

fazem presença na tarde de hoje. Peço que vocês levem o nosso abraço e o nosso

desejo de que o Ganso continue na primeira divisão, estando entre os principais times
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de Minas Gerais. Tenho certeza de que o Ganso tem potencial para isso. Nossos

parabéns!

Deputado Luiz Henrique, muito obrigado pela oportunidade e pela paciência de V.

Exa. ao nos conceder esse aparte. Acima de tudo, parabenizamos V. Exa. pela forma

como tem conduzido o seu trabalho nesta Casa. Além disso, caro Deputado, também

o cumprimentamos por sua conquista iminente em prol da classe que representa aqui

- a odontologia -, que terá agora, por meio de uma ação de V. Exa., a oportunidade de

ser  inserida  em  um  plano  de  carreira,  recebendo  seu  devido  reconhecimento  no

Estado  de Minas  Gerais.  Parabéns.  Conte  sempre  com esse  parceiro,  com esse

amigo, para essa empreitada que V.  Exa. está coordenando e para as que virão.

Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Deputado Bosco, agradeço V. Exa. pelas palavras e,

ao mesmo tempo, cumprimento o Araxá Esporte Clube na pessoa de seu presidente.

Ficamos muito felizes. Eu também sou do interior, e é uma honra ver um time, como o

Araxá, na primeira divisão do mineiro. Parabéns pela conquista.

Hoje  pela  manhã,  Deputado  Mourão,  estive  participando de um evento  de  vital

importância para o Estado de Minas Gerais:  o BHTEC, que nada mais é que um

condomínio de empresas que investirá em inovação tecnológica no Estado de Minas

Gerais. Isso será feito em parceria com o governo de Minas, a Secretaria de Ciência

e Tecnologia, o Sebrae, a Fiemg, a Universidade Federal de Minas Gerais e também

com a Prefeitura de Belo Horizonte. Tudo isso que hoje ocorreu, pela manhã, deve-se

ao  trabalho  feito  pelo  ex-Governador  Aécio  Neves,  em  parceria  com  o  atual

Governador,  Antonio Anastasia. Até então, o art.  212 da Constituição mineira, que

previa  que  o  governo  investisse  1%  da  receita  em  pesquisa  e  desenvolvimento,

Deputado Rômulo, nunca foi respeitado. Com o nosso querido Senador Aécio Neves

e o Governador Anastasia, hoje o Estado de Minas Gerais recebe esse importante

aporte financeiro, para alavancar o nosso país rumo ao futuro. Minas Gerais arranca

na frente. Hoje houve a inauguração desse BHTEC, e em um futuro bem próximo,

ainda  este  ano,  com  fé  em  Deus,  inauguraremos  a  Cidade  da  Ciência  e  do

Conhecimento. Tudo isso é fruto de uma política pública futurista, que pensa, não na

próxima eleição, mas nas futuras gerações. Fico orgulhoso de pertencer ao PSDB,
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quando vejo que temos pessoas como o nosso Governador Anastasia, pensando lá

na frente, vendo o que a maioria das pessoas ainda não conseguiram enxergar neste

país, que é a importância da inovação tecnológica.

Por fim, gostaria de fazer um outro reconhecimento, à Fapemig, nas pessoas do

Prof. Mário Neto e do Secretário de Ciência e Tecnologia, Narcio Rodrigues, por esse

importante momento que Minas vive  hoje,  em função da inovação tecnológica.  O

Sebrae, com o seu programa de incentivo à inovação, tem alavancado também o

desenvolvimento de nosso Estado. E hoje, Bechir, é um dia que, realmente, devemos

marcar no calendário, pois é o dia em que o Brasil começa a pensar no futuro, e que

Minas sai dando exemplo.

Na semana passada,  assisti  a  uma palestra  de  Domenico  de  mais,  que falava

exatamente  sobre  isso:  Qual  país  estamos  almejando  para  o  futuro?  E  o  Brasil

precisa investir em infraestrutura hidroviária. Falo da navegação de cabotagem e das

navegações nos rios; e falo em rede ferroviária. Precisamos pensar em infraestrutura,

em energia mais limpa, em participar da Rio+20 com exemplos. Exemplos estes que

Minas passa a dar a todo o Brasil, investindo na tecnologia. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio  de Castro - Muito obrigado, Sr.  Presidente.  Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna falar de assuntos importantes

para o nosso Estado e nosso país. Aproveito para cumprimentar as pessoas que nos

acompanham pela TV Assembleia. De antemão, vou conceder a palavra ao nosso

Líder, Deputado Bonifácio Mourão, que deseja um aparte do nosso pronunciamento.

Portanto, antes de começar o meu pronunciamento, concedo-lhe um aparte.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Antecipadamente agradeço a gentileza

de V. Exa. Estou aqui aproveitando este aparte para apresentar um requerimento à

Mesa  nos  seguintes  termos:  “Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas. O Deputado que este subscreve, na forma regimental,  requer a

transcrição nos anais da Casa do artigo 'Entre leões e raposas' publicado no jornal

'Estado  de  Minas',  anexo,  pelo  qual  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  ilustre

Desembargador  Cláudio  Costa,  presta  reconhecida  homenagem ao nosso  grande
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Governador  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia  pela  postura  estadista  e  pela

dignificação do exercício das funções públicas.

A  transcrição  do  texto  é  necessária  para  que  se  eternize  o  sentimento  das

autoridades  mineiras  pelo  Governador  que,  a  par  de  dificuldades  inerentes  ao

exercício do ato de governar, sabe conservar o verdadeiro espírito de mineiridade e,

principalmente, do fiel cumprimento das normas constitucionais.

Por entender que a solicitação encerra o sentimento de inúmeras parcelas do povo

mineiro  é  que  se  espera  a  aprovação  deste  requerimento.  Sala  das  Reuniões,

16/5/2012.”

Deputado Duilio de Castro, se V. Exa. me permitir, lerei apenas um pequeno trecho

do  brilhante  artigo  do  grande  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  Desembargador

Cláudio Costa. Há de se notar que se trata do Presidente de um dos Poderes do

Estado, do Judiciário, manifestando-se sobre o Governador Anastasia. Então, é a voz

de uma grande autoridade, completamente imparcial, referindo-se a outra autoridade,

que é o nosso Governador Anastasia.

Ele começa seu artigo “Entre leões e raposas” dizendo: “Há tempos ocorreu-me

chamar o Prof. Antonio Anastasia de político da Renascença. A frase pode ter soada

ambígua,  porque,  como na metáfora de  Maquiavel,  o  exemplo  de poder,  naquela

época, reclamava leões e raposas.” E continua o Presidente do Tribunal, entre outras

assertivas e referências elogiosas ao Governador Anastasia: “Deveres institucionais

levaram-me ao convívio de nosso Governador. Já conhecia o intelectual, o jurista, o

professor. Aproximei-me do homem público”.

A partir daí, passa a rasgar elogios à honradez e à sabedoria do nosso Governador,

para terminar augurando que continue nessa linha para alçar voos maiores. Ressalta

a sabedoria como um dos ornamentos da sua personalidade, como tiveram Lafayette

e San Tiago Dantas. Disse ainda que esperava que a sabedoria, a inteligência e a

capacidade não fossem impedimentos para o crescimento cada vez mais acentuado

de pessoas tão valorosas, com tantos poderes, tantas expressões e tantos méritos,

como o nosso Governador Anastasia.

Desta  tribuna,  pedimos  que  isso  conste  nos  anais  e  agradecemos  ao  grande

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Cláudio Costa, que ao se despedir
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do  cargo  deixa  nos  anais  da  história  uma  palavra  tão  real,  tão  sincera  e  tão

verdadeira sobre o nosso Governador Anastasia. Muito obrigado.

O Deputado Duilio de Castro – O Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Governo,

traz os elogios feitos ao Governador. Ficamos felizes por saber que temos um gestor

que está cuidando e levando o nosso Estado a caminhos que melhorarão a qualidade

de vida do povo mineiro.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  gostaria  de  falar  de  dois  assuntos  que  têm

perturbado todos os mineiros e brasileiros. Na última vez em que estive na tribuna,

citei a insegurança que enfrentamos hoje. O Brasil é o 5º país mais inseguro dentre

os cerca de  200 países que fazem parte  da  ONU. Há aproximadamente  137 mil

mortes por dia e 50 mil assassinatos por ano. Na verdade, estamos vivendo uma

guerra  incubada.  No Brasil  se  mata  mais  do  que  nas  guerras  do  Oriente  Médio.

Semana passada, em Sete Lagoas, ocorreu uma morte trágica de uma jovem de 28

anos, vítima do golpe chamado saidinha de banco. Ela foi ao banco retirar dinheiro –

achava que guardá-lo ali seria mais seguro – e, infelizmente, foi seguida por olheiros,

pessoas inescrupulosas, até a porta da sua casa, onde foi interditada, tomou um tiro

na testa e morreu. Isso ocorreu devido à falta de segurança, pois o Estado não a

oferece.

O que vivemos hoje no Brasil é inaceitável, não é o que a Constituição nos garante,

que é o ir e vir, a segurança, a saúde. Lamentavelmente, não temos esses direitos. A

insegurança  continuará  avançando,  porque  não  temos  política  de  planejamento,

medidas  e  ações  que  diminuam  os  índices  que  fazem  do  Brasil  o  5º  país  mais

inseguro do mundo. Isso é muito triste para a nossa população. Eu não poderia deixar

de fazer essa manifestação e levar nossas condolências à família da jovem que foi

assassinada, porque infelizmente vivemos num país inseguro.

Temos  de  reclamar,  temos  de  chamar  atenção  aqui,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas,  porque  o  País  precisa  dar  segurança  ao  seu  povo.  O  País  precisa

garantir, no mínimo, o direito à vida das pessoas.

Há outra situação que também gostaria de abordar, na qual há muito derramamento

de sangue e muitas mortes. Hoje recebi uma carta da OAB de Viçosa que tratava de

um  assunto  que também já foi  trazido  por  mim a  esta  Casa:  a  insegurança nas



927
____________________________________________________________________________

estradas. Na carta pedem pelo amor de Deus que se tapem os buracos das BRs. Há

uma  BR  que  vem  matando  muito,  a  BR-356,  que  vai  até  Araxá  e  atravessa  o

Triângulo Mineiro. Quem tem passado por ela, aliás uso essa estrada também, sabe

que nela há buracos em que cabe um carro dentro. É um absurdo vermos o chamado

balé das carretas, que ficam circulando e atravessando de um lado para o outro.

Várias famílias acompanham isso e muitas vezes veem vidas sendo ceifadas sem

poder fazer nada.

Hoje, ao receber essa carta, esse pedido, esse apelo da OAB de Viçosa, trago essa

discussão aqui novamente. Já conversei sobre esse problema, aliás pedi ajuda ao

Deputado  Rogério  Correia,  que  é  ligado  ao  PT,  partido  da  Presidente  Dilma.

Importante  dizer  que  não  estamos  falando  de  governo  nem  de  nada,  apenas

apelando, pedindo que olhem um pouco para as nossas BRs. A BR-251, que pega o

caminho de Montes Claros no sentido de Salinas, Rio Pardo de Minas e região da

Bahia, está a mesma coisa. É um absurdo não termos mais condições de transitar

nessas rodovias. Não estamos nem falando de duplicação da BR-381, da BR-040 e

de fazer a terceira faixa, o que pedimos é que, pelo menos, deem manutenção às

estradas, pois vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sempre morrendo, famílias

inteiras  estão sendo destroçadas dentro de um carro,  enquanto nós,  infelizmente,

estamos vendo tudo isso.

Passamos um relatório ao Ministério dos Transportes pedindo ajuda e já estivemos

com o DNIT para esse mesmo propósito. No entanto, acredito que cabe a todos nós,

Deputados, principalmente os que fazem parte do PT e do PMDB, hoje base de apoio

à  Presidente  Dilma,  também  entrar  nessas  manifestações,  participar  dessas

reivindicações  e  levar  as  preocupações  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Afinal,  não

podemos continuar  do jeito  que estamos.  Andamos na BR-040,  e não há um dia

sequer sem mortes nessa BR no sentido para Brasília. Mesmo já sendo uma estrada

duplicada, ela precisa da terceira pista. Muitas vezes demoramos duas, três horas

para sair de Belo Horizonte porque qualquer acidente que acontece na BR-040 - e

não é diferente na BR-381 nem na estrada de Nova Lima para Belo Horizonte –

estrangula a pista, para o trânsito dentro de Belo Horizonte, vira um horror. Isso é

inaceitável.
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Precisamos chamar a atenção, precisamos de investimento, precisamos cobrar o

que  é  de  Minas  Gerais,  precisamos  cobrar  o  mínimo  de  atenção  para  tapar  os

buracos,  que  é  a  manutenção  das  nossas  rodovias.  Senão  as  BRs  continuarão

matando,  ceifando  vidas  e  destruindo  famílias.  Portanto,  precisamos  chamar  a

atenção, precisamos cobrar, precisamos que todos se empenhem nisso.

Esse assunto é muito importante e precisa ser solucionado urgentemente. Há ainda

um outro assunto muito importante que gostaria de abordar, mas não terei tempo de

falar.  Então,  apenas  farei  um  comentário  sobre  ele.  Lamentavelmente,  a

desindustrialização vem acontecendo em nosso país.  Chamo a atenção de vocês

para  a  indústria  da  transformação,  que,  infelizmente,  os  países  asiáticos  estão

levando para lá. E nós, brasileiros, não estamos aproveitando o que temos: a nossa

riqueza,  os  nossos  minérios.  Estamos exportando as  nossas pedras  preciosas,  o

nosso minério, o nosso ferro-gusa. Estamos mandando para fora o grosso, o bruto e,

infelizmente, lá fora é que estão transformando esses produtos.

Aí  o  que  acontece?  O  Brasil  fica  com  o  subemprego,  que,  na  verdade,  é  um

emprego que paga menos, que sacrifica a população. Enquanto isso, a mão de obra

qualificada, que gera riqueza, que agrega valor ao produto, e o emprego que traz

mais renda para o País, o emprego em que as pessoas são qualificadas e ganham

mais infelizmente estão indo para fora, estão ficando no Japão, nos Estados Unidos,

na Índia, na China. O nosso Brasil está-se desindustrializando.

Não  temos  tempo  de  discutir  esse  assunto  aqui  hoje,  nosso  tempo  está-se

esgotando, Sr. Presidente. Mas gostaria de trazê-lo a esta Casa, porque precisamos

discutir  isso. Infelizmente estamos ficando com o pior e exportando nosso produto

bruto,  que  deveria  ser  transformado  dentro  de  nosso  país  e  que  deveria  gerar

emprego de qualidade. Mas isso não está acontecendo. Essa discussão precisa ser

feita nesta Casa. Podemos, sim, contribuir para chamar a atenção e para fazer uma

agenda de discussão, já que o governo federal não o faz e está deixando acontecer a

desindustrialização.  Estamos  perdendo,  nosso  povo  está  perdendo,  Minas  Gerais

está perdendo.

Então,  gostaria,  num momento certo,  de trazer esse assunto para discutirmos e

talvez,  lógico,  para dar  uma contribuição e também uma parcela de manifestação
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junto ao governo federal para que ele mude suas políticas de exportação. Podemos

valorizar nosso produto aqui dentro, podemos transformá-lo para gerar emprego em

nosso país e em nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Romel Anízio) - Com a palavra, o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* – Muito obrigado, Deputados Inácio Franco e Romel

Anízio.  Demais  Deputadas e Deputados  presentes neste Plenário,  nesta  tarde de

quarta-feira  quero  fazer  aqui  alguns  agradecimentos  extremamente  importantes.

Primeiramente,  quero  agradecer  ao  Governador  Antonio  Anastasia  e  à  Dorothea

Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico, que nos atenderam muito bem,

o que propiciou um desenvolvimento muito bom na região das Vertentes.

Temos na querida cidade de Dores de Campos a Marluvas Calçados, empresa de

nível internacional que faz calçados de segurança e os exporta pelo mundo afora. Ela

teve como projeto de expansão de sua linha de produção a intenção de criar filiais em

algumas cidades da região das Vertentes. Os empresários da Marluvas escolheram

as cidades de Prados, de Madre de Deus de Minas, de São Vicente de Minas, de

Piedade do Rio Grande, de Cruzília e de Minduri. A parceria do governo do Estado

com as Prefeituras e a empresa Marluvas originou a possibilidade real e concreta de

serem  criados  de  200  a  250  empregos  em  cada  uma dessas  cidades.  Ou  seja,

teremos possibilidade real na região das Vertentes de empregarmos cerca de 1.800

pessoas no ramo da produção de calçados. Isso é de se elogiar. Reconhecemos o

papel do governo de Minas na intenção de favorecer esses “clusters”, que são de

extrema importância para o desenvolvimento sustentável da região das Vertentes.

Então,  fica,  de  público,  o  nosso  reconhecimento.  Agradeço  ao  Marcelo  e  ao

Denílton, empresários da Marluvas. Eles prontamente atenderam à solicitação dos

Prefeitos, que, por meio de projeto de lei da Câmara Municipal, liberaram os terrenos

para a construção de galpões industriais que, claro, suavizarão a desempregabilidade

em  nossa  região.  Como  disse,  isso  colocará  no  mercado  em  torno  de  1.800

empregos.

Simultaneamente, gostaria  de registrar  que hoje,  à noite,  na nossa querida São

João  del-Rei,  nossa  terra,  cidade  tradicional  da  música,  da  cultura,  da  nossa
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universidade, estaremos recebendo o Secretário de Agricultura Elmiro Nascimento, o

Dr. Altino, Presidente do IMA, para assinarmos convênio de extrema importância para

a agropecuária, para o agronegócio, não apenas de São João del-Rei, mas também

das cidades vizinhas. Essas cidades estão recebendo o apoio expressivo do governo

de Minas, desde o início do primeiro mandato do Governador Aécio Neves em 2003.

Temos recebido, na região das Vertentes, uma parceria extremamente importante e

eficiente para melhorar o desenvolvimento da nossa região, com destaque para as

parcerias públicas.

Estivemos, no final de semana, na querida cidade de São Tiago, onde inauguramos

na praça o forno para a fabricação de biscoito. Temos lá a festa tradicional do café

com biscoito.  É  um evento que recebe cerca de 30 mil  turistas.  Temos parcerias

importantes que fomentam o desenvolvimento nas cidades de Resende Costa, Lagoa

Dourada,  Prados,  Dores  de  Campos,  Barroso,  Coronel  Xavier  Chaves,  Ritápolis,

Tiradentes, Conceição da Barra de Minas, Nazareno, Ibituruna, enfim, nas cidades do

eixo que consideramos importante para o fomento ao turismo, que faz com que a

nossa economia cresça.

Estamos realmente muito felizes com essas ações simultâneas que têm contado

com essa parceria.

Comunico  diretamente  aos  conterrâneos  de  São  João  del-Rei  e  da  região  das

Vertentes que o governo de Minas liberou recursos altamente expressivos desde o

primeiro mandato do Governador Aécio Neves para a logística, para o fortalecimento

da nossa política de turismo e negócios em São João del-Rei e região. Teremos, em

breve, o lançamento da pedra fundamental da construção do centro de convenções

internacional de São João del-Rei. Isso fará com que toda a nossa cultura, a nossa

produção  artesanal,  tanto  na  área  religiosa  quanto  artística,  melhore  ainda  mais.

Teremos condições plenas de mostrar isso não apenas para Minas Gerais e o Brasil,

mas também para o mundo.  Temos recebido um fluxo expressivo de turistas que

visitam São João del-Rei,  Tiradentes, mas há a necessidade de ampliarmos esse

ramo de negócios. Sabemos da nossa tendência.

São João del-Rei grava-se na história de Minas e do Brasil por sua arte, por sua

competência  de colocar  na história  deste país  homens e mulheres que fizeram a
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riqueza dessa mesma história. Ao voltarmos no tempo e pensarmos na Inconfidência

Mineira,  em  Tiradentes,  em  Bárbara  Heliodora,  em  Tancredo  Neves,  temos  uma

riqueza,  uma  contribuição  muito  forte  para  que  São  João  del-Rei,  a  região  das

Vertentes se destaquem cada vez mais no conceito do turismo, da cultura, da arte, da

música, do processo artesanal da nossa região.

Portanto parabenizo  o governo de Minas.  Agradeço,  de  público,  ao Governador

Antônio Anastasia,  ao nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que já esteve

conosco  lá  para  celebrarmos,  em  várias  cidades,  convênios  extremamente

importantes  nas  áreas  de  saneamento,  de  infraestrutura.  Não  posso  deixar  de

agradecer  ao  Secretário  Danilo  de  Castro,  que  tem  feito  um  trabalho  de

intermediação com a Assembleia Legislativa e com as demais secretarias do governo.

Ao encerrar, faço um agradecimento especial ao Presidente da Cohab, ao Maurílio,

ao Otacílio, ao Paulo, àquele pessoal competente que tem sido parceiro dos nossos

Prefeitos da região. Temos a certeza de que o nosso trabalho tem de continuar, não

pode parar. Como tenho dito aqui desta tribuna, as demandas sociais são grandes,

não param porque, a cada instante, grupos sociais se cruzam e, com isso, evidencia-

se,  cada  vez  mais,  a  necessidade  da  interferência  das  políticas  públicas  para

melhorar  a  vida  de  todos  nós  da  população  mineira  e,  de  uma  forma  geral,  da

população brasileira.

Simultaneamente,  registro  desta  tribuna  o  reconhecimento  que  tenho  pela

tendência,  cada  vez  maior  e  melhor,  que  está  acontecendo  na  Confederação

Nacional dos Prefeitos, sejam eles mineiros, sejam cariocas. Temos de estar unidos.

As  eleições  estão  chegando,  e  sabemos  que  hoje  uma gama de  problemas  e

responsabilidades  recai  nas  costas  dos  Municípios,  que  não  têm  condições

financeiras para arcar com isso. Portanto, é necessário que os governos federal e

estadual revejam a distribuição de recursos para os Municípios, tanto do FPM quanto

do ICMS. Há necessidade disso porque é no Município que temos os problemas; é no

Município que se colocam as questões da segurança, da saúde, da educação, da

infraestrutura e do trânsito. Aliás, para que tenham ideia, São João del-Rei já está

com um trânsito extremamente difícil. São João del-Rei, com suas ruas estreitas, não

está  comportando o  volume de carros  que transitam no Centro  e  nos  bairros  da
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cidade. Portanto, há necessidade de os Prefeitos que buscam a reeleição ou mesmo

os que se candidatam pela primeira vez verificarem se sua cidade tem um plano

diretor  e  se  esse  plano  está  atualizado  e  implementado.  Nós,  que  praticamos  a

política no dia a dia, sabemos que é preciso haver planejamento para que as cidades

não cresçam desordenadamente e tenham condições de operar de forma adequada

as obras de infraestrutura e de saneamento.

Nossa São João del-Rei precisa, sim, fazer com que o plano diretor da cidade seja

implementado. Antes, ele precisa ser rediscutido com a Câmara de Vereadores, as

associações de bairros,  as  lideranças e outras  entidades  – a OAB,  a  associação

médica,  a Associação Comercial  e  Industrial  de São João del-Rei  -,  para,  juntos,

encontrarmos as soluções que entendemos urgentes. É claro que ninguém pretende

resolver os problemas de um dia para o outro, mas precisamos começar a mapear, a

pensar e a repensar a ação das políticas públicas nos Municípios mineiros.

Na semana que vem iremos a Brasília  acompanhando o Ângelo,  Presidente da

AMM, em uma nova visita ao Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional

dos Prefeitos, para colocar  em pauta uma série de  reivindicações.  É preciso que

essas  reivindicações  sejam expostas  ainda  no  processo dessa eleição municipal,

para  que  possamos  motivar  Prefeitos  e  Vereadores  com  essa  nova discussão:  o

Estado e a União têm, sim, de repensar a distribuição dos índices dos Fundos de

Participação dos Estados e dos Municípios, para que os Prefeitos possam fazer uma

gestão mais dinâmica e eficiente.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  É  apenas  para  parabenizá-lo

duplamente, Deputado Rômulo Viegas. Em primeiro lugar, por seu pronunciamento. O

mandato  de  V.  Exa.  é  sempre  dedicado  a  questões  que  fazem  justiça  ao

municipalismo e à divisão mais equânime entre Prefeituras e os entes federados do

dinheiro público e da renda do País.

Em  segundo  lugar,  quero  cumprimentar  V.  Exa.  e  o  Deputado  Adelmo,  como

professores universitários, pelo aumento salarial bastante generoso concedido pela

Presidenta Dilma, que reconhece o valor da educação pública. Tenho certeza de que

V. Exa., como professor universitário, também há de reconhecer os esforços que a

Presidenta  vem tendo  nesse sentido.  Portanto,  parabenizo  V.  Exa.  e  o  Deputado
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Adelmo e, na pessoa dos dois, todo o corpo docente e funcionários das universidades

federais e das escolas técnicas do País.

O Deputado Rômulo Viegas* – Agradeço a justa colocação de V. Exa. e encerro

meu pronunciamento, Sr. Presidente, agradecendo a paciência. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da

próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, são apenas cinco Deputados em

Plenário. Peço a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião. Não há quórum para

votar nem requerimento nem qualquer tipo de projeto, nesta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art.  244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 19/2011, 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 especial de amanhã, dia 17, 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 foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.
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ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

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.

Guilherme Machado Mattar - Entrega de placa - Exibição de vídeo - Palavras da Sra.

Andréa  Abritta  Garzon Tonet  -  Palavras  do  Sr.  Guilherme Tinti  -  Palavras  do  Sr.

Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear a Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais pelo transcurso do Dia Nacional da Defensoria Pública.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a compor  a Mesa a Exma. Sra.  Andréa Abritta  Garzon

Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais e Presidente do Conselho

Nacional dos Defensores Públicos Gerais - Condege -; e os Exmos. Srs. Procurador

do Estado Roney Luiz Torres Alves da Silva, Advogado-Geral Adjunto, representando

o Governador do Estado, Antonio Anastasia; Embaixador João Batista Cruz, Chefe do

Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores de Minas Gerais –

Ereminas  –  ;  Guilherme  Machado  Mattar,  Defensor  Público-Chefe  da  Defensoria

Pública  da  União  em  Minas  Gerais;  e  Guilherme  Tinti,  Defensor  Público  e

Coordenador do Projeto Libertas.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar  a presença do Sr.  Felipe Augusto Cardoso

Soledade,  Diretor  Presidente  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  de  Minas

Gerais,  na  pessoa  de  quem  cumprimentamos  todos  os  Defensores  Públicos

presentes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Guilherme Machado Mattar

Srs. Deputados; Defensores Públicos Estaduais; Defensores Públicos da União; e
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Dra. Andréa, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, pessoa com quem

tenho ótimo convívio. É um prazer estar aqui nesta Casa para homenageá-la.

Primeiramente, agradeço pelo deferimento do requerimento por mim formulado a

este Plenário para que eu pudesse me manifestar, ainda que em poucos minutos. Na

condição  de  Chefe  da  União  em  Minas  Gerais,  sinto-me  obrigado,  em  breves

palavras, a falar que todos os Defensores Públicos do Brasil, sejam do Estado ou

Federais, estão muito felizes e orgulhosos com a iniciativa desta Casa em prestar

essa linda, brilhante e humana homenagem à Defensoria do Estado. Todavia, não

posso deixar de registrar que há uma instituição responsável pela assistência integral

e gratuita para pessoas que não têm condições de arcar com causas vinculadas ao

Poder Judiciário Federal.

Essa  instituição  se  chama  Defensoria  Pública  da  União.  Em  que  pese  à

Constituição  da  República  de  1988,  ela  só  está  instituída  em  três  Municípios  do

Estado de Minas Gerais: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia.

Deputados do Norte de Minas, tenham a certeza de que as pessoas carentes têm

os seus direitos fundamentais violados em consequência da ausência do Defensor

Público  Federal.  Deputados  do  Jequitinhonha,  há  uma  leve  impressão  de  que

inúmeras famílias pobres estão perdendo seu único bem móvel porque não existe um

Defensor Público Federal para prestar-lhes consultoria jurídica nos contratos firmados

com a Caixa Econômica Federal. Deputados do Sul de Minas, é com grande pesar

que lhes informo que várias famílias estão deixando de ser beneficiadas pelo Loas

porque não existe um Defensor Público Federal na região.

Peço a todos os Deputados que levem às demais unidades da Federação e às

demais  Casas do povo uma iniciativa  tão bonita como esta  de  homenagear  uma

instituição que exerce a função jurisdicional. Quem dera representantes do governo

federal estivessem neste Plenário para ver a brilhante homenagem que esta Casa do

povo mineiro está prestando à Defensoria Pública do Estado! Que o governo federal

aprenda com V. Exas. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem, fará a entrega à Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-

Geral do Estado de Minas Gerais e Presidente do Condege, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “A Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais é uma instituição que representa a democratização do acesso à

Justiça.  Por  meio de  uma assistência  jurídica  integral,  contribui  para  garantir  aos

necessitados seus direitos fundamentais. Com um atendimento humanizado e uma

atuação zelosa e competente, a Defensoria Pública proporciona o exercício pleno da

cidadania. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento

ao inestimável trabalho realizado por essa instituição, presta-lhe justa homenagem no

Dia Nacional da Defensoria Pública.”

- Procede-se à entrega da placa.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional, que será

seguido por um “jingle”.

- Procede-se à exibição do vídeo e à apresentação do "jingle".

Palavras da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet

Eu estou entusiasmada e emocionada. “Onde o povo não é tudo, o povo não é

nada.” Tobias Barreto.

Cumprimento,  com  carinho  especial  e  profunda  admiração,  o  Deputado  Dinis

Pinheiro,  Presidente  desta  Casa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

honrosa homenagem. Exmos. Srs. Roney Luiz Torres Alves da Silva, Advogado-Geral

Adjunto,  representando o Prof.  Antonio Anastasia,  Governador  do Estado e nosso

amigo  e  amigo  da  Defensoria  Pública;  Embaixador  João  Batista  Cruz,  Chefe  do

Ereminas;  e  Guilherme Mattar,  Defensor  Público  Chefe  da  Defensoria  Pública  da

União em Minas Gerais, nossa coirmã, boa tarde.

A Defensoria Pública estadual e federal, a DPU, é a instituição essencial à função

jurisdicional do Estado, é o verdadeiro instrumento de realização da cidadania e meio

de afirmação do Estado Democrático de Direito. A Defensoria Pública é a porta aberta

para o Estado Democrático de Direito.

O Dia Nacional da Defensoria Pública foi instituído pela Lei Federal nº 10.948, de

9/5/2002, sendo comemorando, anualmente, na data de 19 de maio.
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A data foi inspirada em Santo Ivo, canonizado em 1347 pelo Papa Clemente VI. O

frade  franciscano  Ivo  de  Kermartin  nasceu  na  França,  em  1253,  era  doutor  em

teologia, direito, letras e filosofia.

Santo Ivo notabilizou-se, principalmente, por dedicar a sua erudição à defesa de

toda a minoria deserdada de fortuna. Ao aceitar o encargo de ser juiz do tribunal

eclesiástico,  com sua sabedoria,  imparcialidade e  espírito  conciliador,  desfazia  as

inimizades  e  conquistava  o  respeito  até  dos  que  perdiam  as  causas.  A defesa

intransigente dos injustiçados e dos necessitados deu-lhe o título de advogado dos

pobres, um título que continuou merecendo ao se tornar sacerdote e ao construir um

hospital onde cuidava dos doentes com suas próprias mãos.

As  razões  históricas  e  a  identidade  das  funções  constitucionais  da  Defensoria

Pública como a Instituição dos Advogados dos Pobres, fundada por Santo Ivo, assim

como a sua elevada contribuição para o exercício de uma cidadania plena, inspiraram

a escolha da data de seu falecimento, em 19/5/1303, para comemorar o Dia Nacional

da Defensoria Pública.

A Constituição de 1988 institucionalizou o sonho de Santo Ivo, assegurando aos

necessitados o direito à assistência jurídica integral e gratuita, consubstanciado na

orientação jurídica e na defesa em todos os graus de jurisdição dos necessitados, e

instituiu a Defensoria Pública como garantia de realização desse direito.  Por esse

motivo foi qualificada como instituição essencial à função jurisdicional do Estado.

Em razão disso, o poder público tem o dever de promover sua organização e seu

aparelhamento, a fim de dotá-la de instrumentos e de recursos para exercer suas

atribuições com liberdade e independência, inclusive contra o próprio poder público,

quando for  o caso de defendermos o interesse do cidadão hipossuficiente.  Nesse

sentido,  é  natural  e  coerente  que  se  comemore  essa  data  na  sede  do  Poder

Legislativo, a Casa do povo.

As reformas legislativas têm acentuado o papel transformador da realidade social

promovido pela Defensoria Pública, de que são exemplos a autonomia instituída pela

Emenda nº 45, a reforma da Lei Orgânica Nacional, da Lei da Ação Civil Pública e da

Lei de Execuções Penais. São reformas que ampliaram as suas funções, dotaram-na

de  novos  instrumentos  e  tornaram-na  mais  apta  para  se  desincumbir  de  suas
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atribuições,  tendo  por  objetivos  a  primazia  da  dignidade  da  pessoa  humana,  a

redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a

prevalência e a efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios da ampla

defesa e do contraditório pleno.

A Constituição  estabelece  como  diretriz  da  ação  estatal  o  direito  de  todos  à

cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e

sem  preconceito,  fundada  na  justiça  social.  Isso  significa  dizer  que  a  Defensoria

Pública deve estar onde o povo está, o que exigirá o preenchimento de centenas de

cargos  de  Defensores  Públicos,  com  a  realização  periódica  de  concursos  que

garantam  o  recrutamento  de  pessoas  vocacionadas,  humanistas,  sensíveis  aos

problemas sociais, dotadas de qualificação jurídica e preparadas para cumprir o papel

de agentes de transformação social, promovendo a defesa judicial dos necessitados,

mas também atuando junto às comunidades, colaborando com a difusão de direitos e

cidadania.

A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  tem  sido  desde  sempre  parceira  do

fortalecimento da Defensoria Pública. Daqui saíram a sua lei  orgânica, certidão de

nascimento  da  nossa instituição,  e  as  reformas  constitucionais  que  adequaram  a

Constituição  Mineira  à  sua  autonomia  administrativa  e  funcional.  São  vários  os

projetos em que a instituição se associou à Casa do Povo, agora impulsionados pela

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro, como o seminário “Minas mais igual”, que

resultou  na  inclusão  do  fortalecimento  da  Defensoria  como  meta  do  Plano  de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, e a campanha pela revisão da dívida do

Estado. Assegurar mais recursos para o Estado possibilitará mais investimentos na

Defensoria,  contribuindo  para  a  erradicação  da  pobreza,  a  redução  das

desigualdades sociais e regionais  e a construção de uma sociedade livre,  justa e

solidária.

Este  ano,  nosso  tema  de  trabalho  é  “Ensinar,  prevenir,  conciliar:  Defensores

Públicos  pela  garantia  extrajudicial  dos  direitos”.  O  tema  foi  aprovado  no  10º

congresso da categoria e a campanha será lançada oficialmente em todo o Brasil em

18/5/2012,  sexta-feira,  tendo  como  referência  legal  o  art.  4º,  inciso  II,  da  Lei

Complementar nº 80, de 1994: “promover prioritariamente a solução extrajudicial dos
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litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio

de  mediação,  conciliação,  arbitragem  e  demais  técnicas  de  composição  e

administração de conflitos”, no intuito deliberado de desjudicializar as lides.

Nesse sentido, a Defensoria Pública de Minas Gerais concluiu a formação pioneira

de sua primeira turma de 45 Defensores Públicos mediadores, por meio da Fundação

Nacional de Mediação, em curso com duração de oito meses e desenvolvido em seis

módulos de parte teórica e um trabalho de campo, qualificando-se para promover

mecanismos alternativos de solução e administração de conflitos e, assim, contribuir

para desafogar o Judiciário e para a pacificação social.

Finalizando, quero registrar que, considerando que atualmente sou Presidente do

Conselho  Nacional  de  Defensores-Gerais  – Condege -,  recebo esta homenagem,

Presidente Dinis Pinheiro, não apenas em nome da Defensoria Pública do Estado de

Minas Gerais,  mas em nome de toda a Defensoria  Pública do Brasil  e  da nossa

coirmã, a Defensoria da União, que também precisa crescer mais e muito.

Para encerrar, leio um poema de autoria de Chico Xavier, como os colegas sabem

que tenho feito. Passo ao poema. “A gente pode morar numa casa mais ou menos,

numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou

menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou

menos,  ter  um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar  mais ou

menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos...

Tudo bem! O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou

menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos,

ter fé mais ou menos e acreditar nas coisas mais ou menos. Senão, a gente corre o

sério risco de se tornar uma pessoa mais ou menos”. Nós Defensores Públicos não

queremos ser mais ou menos. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Guilherme Tinti

Boa tarde a todos. Fiz questão de pedir para fazer uso da palavra não para pedir

nada  a  esta  Casa,  mas  para  prestar  contas  do  trabalho  de  parte  da  Defensoria

Pública. Hoje coordenamos um projeto na área de execução penal, e, no Estado, há

aproximadamente  120  Defensores  Públicos  trabalhando  com  execução  penal.

Queremos prestar contas e comparar o serviço prestado pela Defensoria Publica, o
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custo  para  o  Estado  e  quanto  esse  serviço  custaria  se  prestado  pela  advocacia

dativa.

Em cinco meses de execução do projeto, 120 Defensores Públicos realizaram mais

de  85  mil  prestações  jurídicas,  das  quais  11  mil  foram  atendimentos  individuais,

dentro de unidades prisionais,  informando a cada preso a sua real  situação, algo

nunca  feito  na  Defensoria  Pública,  um  tipo  de  serviço  que  poucas  Defensorias

prestam. Já computamos mais de 65 mil requerimentos em processos judiciais. Se o

Estado  fosse  pagar  advogados  dativos  para  fazer  tais  requerimentos,  gastaria

R$19.500.000,00.  Isso  porque,  para  cada  pedido,  o  advogado  dativo  receberia

R$300,00, sem demérito de nenhum profissional, mas por questão de eficiência. O

salário  de  120  Defensores  Públicos,  por  cinco  meses,  no  valor  de  R$12.000,00,

custaria ao Estado R$7.200.000,00. Ou seja, o Estado irá pagar três vezes mais para

advogados  dativos  ao  invés  de  investir  em Defensoria  Pública?  Os  dados  são a

prestação de contas que a Defensoria faz. Se esses serviços fossem prestados por

meio da advocacia dativa, sem demérito, o preço seria o triplo.

Essas  são as  palavras  que eu  queria  apresentar  a  esta  Casa,  a  prestação de

contas  do  trabalho  de  120  Defensores  Públicos.  Em  cinco  meses  de  trabalho,

constataram-se  146  pessoas  presas  indevidamente.  Fizeram-se  os  cálculos  de

quanto custaram ao Estado essas prisões indevidas: R$1.400.000,00. Ou seja, se

tivesse  libertado  essas  pessoas  no  tempo  certo,  o  Estado  teria  economizado

R$1.400.000,00. Então, esse foi o resultado de um trabalho feito por cinco meses, a

partir de poucos processos analisados.

Então espero que, ao final de 12 meses, quando o projeto se encerrará, tenhamos

números ainda mais significativos e possamos apresentar isso ao Estado, não para

pedir  um  favor,  mas  para  pedir  maior  reconhecimento  e  maior  investimento  na

Defensoria Pública. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Dra. Andréa Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais

e Presidente do Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais, querida amiga,

que  belo  trabalho  faz  em  favor  dos  mineiros  e  mineiras;  Exmo.  Sr.  Roney  Luiz,

Advogado-Geral Adjunto, representando o Governador do Estado de Minas Gerais,
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querido Prof. Antonio Anastasia; Exmo. Sr. Embaixador João Batista Cruz, Chefe do

Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores de Minas Gerais;

Exmo. Sr.  Guilherme Machado,  Defensor  Público Chefe da Defensoria Pública da

União em Minas Gerais, quero abraçar todos os Defensores aqui presentes nessa

extraordinária  figura  humana  do  Sérgio.  Obrigado  pela  parceria,  pelo

companheirismo,  pela  amizade,  pela  nobreza  nos  momentos  mais  relevantes  do

Parlamento. Quero saudar os Deputados e as Deputadas aqui presentes.

Estou em dúvida porque os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Durval Ângelo me

ajudaram a redigir um discurso de 20 páginas, mas falo com a Dra. Andréa que vocês

são obreiros do bem e acho que tenho o dever cristão de poupá-los desse longo

discurso.  Assim  sendo,  prefiro,  de  forma  muito  singela,  mas  fraterna,  amiga  e

respeitosa, saudar cada um de vocês.

Amiga Andréa, o homem público Dinis, e certamente todo o Legislativo Estadual,

nutrem pela Defensoria uma relação de fraternidade, de respeito, de reciprocidade.

Acima de tudo,  de absorção dos valores mais caros, que devem permear  tanto a

nossa função quanto a função da Defensoria. Falo que nós, homens públicos, e as

Sras. e os Srs. Defensores todos somos possuidores da mesma vocação, vocação

comum,  vocação  de  acolher,  de  agasalhar,  de  auxiliar  os  menos  favorecidos.  O

Legislativo, amigo João Carlos, detém essa vocação pela sua representação política;

a Defensoria, pela nobreza na sua representação jurídica. E todos nós devotamos um

profundo  respeito  à  Constituição  de  1988,  que  elencou  como  valores  maiores,

sagrados e consagrados o exercício pleno da cidadania e  a defesa da dignidade

humana. É isso que faço como empregado dos mineiros; é isso que a Defensoria

Pública  também  faz  como servidor,  como empregado.  Abraça  incansavelmente  a

causa  do  bem  comum  e,  nesse  caminhar  incessante,  busca,  com  toda  a  sua

indignação, com sua inquietação, com seu saber, com sua valentia e bravura, aquilo

mais precioso para o ser humano: o direito à vida melhor, à paz, à prosperidade, ao

exercício pleno da cidadania, à promoção da justiça, à igualdade social. E temos feito

enormes caminhadas com este objetivo: elevar os indicadores sociais de Minas, gerar

emprego, renda, promover a inclusão social.

Aqui quero revisitar, por exemplo, o início de uma parceria extraordinária, e nada
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melhor  que  a  presença  sempre  querida  do  amigo  André  Quintão  para  relembrar

aqueles momentos que nos deixaram com saudade, com nostalgia, mas, acima de

tudo, com a consciência da missão cumprida.

Relembro, por exemplo, um dos momentos mais marcantes do Legislativo Estadual

em sintonia e parceria com a Defensoria Publica, quando tivemos a condição pelo

Estado de Minas Gerais de promover aquele extraordinário seminário sobre erradicar

a miséria no Estado e diminuir as desigualdades sociais e regionais. Foi um momento

mágico e muito bonito do Parlamento e da Defensoria Pública.

Dra. Andréa, a Defensoria Pública sempre e sempre se fez presente. Certamente foi

algo que marcou o Deputado André e tantos outros Deputados por essa sensibilidade,

sintonia, força e determinação em fazer o bem a Minas e a quem precisa.

Há  pouco,  tendo  à  frente  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  e  ao  seu  lado  o

Deputado  Bonifácio  Mourão  e  tantos  outros,  como  o  Deputado  Antônio  Júlio,

desbravamos um tema muito caro não somente para Minas, mas também para os

brasileiros e as brasileiras: a repactuação da dívida dos Estados.

Ontem esse movimento crescente e irreversível foi brindado, em Porto Alegre, com

uma manifestação pujante dos atores políticos do Rio Grande do Sul. Todos os ex-

Governadores,  Governadores  e  Deputados  de  diversos  Estados  lá  se  fizeram

presentes, corroborando também essa defesa e bandeira cara de Minas. Haja vista

que 25 Estados brasileiros têm essa relação, a nosso ver, perversa e malévola com a

União,  por  meio  de  dívidas  contraídas  que  vão  até  1997  e  estão  fortemente

sangrando as finanças públicas deles.

Há  pouco  iniciamos  mais  uma grande  movimentação  para  melhorar  a  vida  do

próximo,  a vida do semelhante.  À frente está a Comissão de Saúde.  Quero aqui

saudar todos os seus membros e, de forma especial, o Deputado Carlos Mosconi. De

forma inédita,  estamos iniciando um grande movimento,  com o  nobre  objetivo  de

coletar um milhão e meio de assinaturas. Os Estados têm a obrigação de investir na

saúde em 12%; os Municípios, 15%; e a União, que detém 70% do bolo tributário,

ainda não conta com valor constitucional algum a ser direcionado à saúde. Vale a

pena lembrar  que ainda infelizmente o Brasil  investe na saúde menos do que os

países africanos. Esse movimento ganha força e está cada dia mais consolidado, em
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sintonia com a OAB e em parceria com a CNBB, a Associação Médica Brasileira, a

Associação Mineira. Mais uma vez, com o seu espírito cristão, a sua responsabilidade

e o compromisso com um futuro melhor, a Defensoria Pública se fez presente.

Então, a vocação do Legislativo e da Defensoria está cada dia mais enraizada e

fortalecida.  Certamente,  o  nosso  próximo  haverá  de  respirar  dias  melhores  e

conquistar  a  prosperidade  com  maior  rapidez.  Esse  é  o  nosso  sonho  e  desejo.

Espero, do fundo do coração, que tenhamos a luz e a qualidade necessárias para

cumprirmos a nossa missão de fazer o bem, ajudar as pessoas, de levar o direito e

felicidade,  de  ofertar-lhes  a  cidadania.  Realmente  esse  é  o  maior  prêmio  que

poderíamos conceder e ofertar a essas pessoas.

Portanto, Dra. Andréa, quero aqui abraçar a Defensoria Pública e todos os obreiros

do bem em nome do Legislativo Estadual.  Hoje se faz uma justa e merecidíssima

homenagem à Defensoria por tudo o que tem feito por nós. Reconhecemos que a

Defensoria Pública já tem um papel de séculos e teve um reforço considerável com o

advento da Constituição de 1988, e esse reforço tem tido sequência.

Quero  relembrar  a  sensibilidade  do  ex-Governador  Aécio  Neves,  sensível,

determinado  e  vigoroso  nas  ações  de  fortalecimento  e  prestígio  da  Defensoria

Pública.  Esse  mesmo  trabalho,  tendo  sequência  por  meio  do  nosso  querido

Governador  Prof.  Anastasia,  é  totalmente  identificado  com  a  causa  maior  dos

Defensores.  No entanto,  temos a plena consciência  de que os avanços precisam

continuar e de que devemos avançar cada dia mais para a felicidade dos mineiros e

das mineiras.

Hoje, por exemplo, Dra. Andréa, foi um dia especial para este parlamentar que tem

relação  tão  fraterna  com  a  Defensoria  Pública,  onde  já  fui  fazer  palestra  e

participamos de tantas reuniões.

A Dra. Andréa, ao lado dos seus queridos Defensores, convidou-me para chegar à

Defensoria Pública hoje, às 7 horas. Sou madrugador. Cheguei tarde, ao lado dos

queridos colegas de Porto Alegre. Mas hoje, às 7 horas, já estava lá esperando a Dra.

Andréa,  esperando  os  Defensores  Públicos.  Foi  um  café  muito  gostoso,  muito

especial, com mais de 200 pessoas. Nesse momento de confraternização, algo me

tocou: pessoas simples, pessoas que levam lá a sua inquietação, a sua confiança, a
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sua esperança. Tive a oportunidade de ouvir  relatos emocionantes, mas em todos

identifiquei algo que nos toca: a plena confiança nos Defensores, nos obreiros do

bem. É isso que nos alegra, é isso que nos encanta. Por isso o Legislativo mineiro

está abraçando, não somente hoje, mas em todos os momentos, os senhores e as

senhoras.

Portanto, em nome desta Casa onde o povo é tudo, a razão de tudo, o símbolo de

tudo,  quero  reafirmar  o  nosso  firme  compromisso,  um  compromisso  permanente,

incansável, infindável, com cada um de vocês, senhoras e senhores obreiros do bem:

contem com o Parlamento de Minas, contem com o governo de Minas, contem com

os nossos sonhos, os nossos ideais e os nossos propósitos, e havemos, sim, juntos,

sob a proteção de Santo Ivo, sob a proteção e a bênção do Pai Celestial, de construir

o Estado sonhado e idealizado por todos nós, um Estado mais justo, mais fraterno,

mais solidário e muito mais humano. Parabéns, Defensoria Pública; parabéns, Dra.

Andréa,  continue  brilhando,  semeando  paz,  alegria  e  conforto!  Que  todos  nós

possamos  continuar  percorrendo  essa  estrada,  essa  estrada  da  ousadia,  essa

estrada dos sonhos, essa estrada dos avanços, essa estrada que nos leva a esse

mesmo propósito, o propósito de bem servir e de abraçar sobretudo as pessoas mais

pobres e mais carentes. É para elas que nos encontramos aqui como empregados de

Minas, é para elas que nos encontramos aqui como defensores de Minas, é para elas

que vamos estender o nosso suor,  a nossa entrega, o nosso desprendimento e o

nosso saber, na construção do cenário desejado por todos nós, um cenário pleno, um

cenário  de  paz,  um cenário  de  justiça social.  Viva  a  Defensoria  Pública!  Viva  os

senhores e as senhoras!

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira e

Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa
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que a reunião se destina a debater o impacto ambiental que a expansão da atividade

de mineração realizada pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – e por sua

subsidiária Nacional de Minérios S.A. – Namisa – poderá acarretar e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Isabel  Cristina  Rocha  Menezes,  Diretora  Técnica  da

Supram-Central e Liliana Adriana Nappi Mateus, Diretora de Gestão na Qualidade

Ambiental  da  Feam,  ambas  representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  e Juliana

Cota, Gerente-Geral de Estudos e Projetos Ambientais da CSN; e os Srs. Gabriel

Scliar,  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o  Sr.

Anderson  Costa  Cabido,  Prefeito  Municipal  de  Congonhas;  Eduardo  Cordeiro

Matozinhos, Presidente da Câmara Municipal de Congonhas; Paulo Sérgio Machado

Ribeiro,  Subsecretário  de  Política  Mineral  e  Energética,  representando  a  Sra.

Dorothea  Fonseca  Furquim  Werneck,  Secretária  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico; Daniel dos Santos Junior, Presidente da Namisa, também representando

o Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente da CSN; Vinícius Alcântara Galvão, Promotor

de Justiça na Comarca de Congonhas; e Neilor Souza Aarão, subscritor do projeto de

lei de iniciativa popular que delimita a área de preservação ambiental da Serra Casa

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

palavra ao Deputado Tiago Ulisses, autor do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta das notas taquigráficas. O Presidente recebe do Sr.  Sandoval de

Souza  Pinto  Filho  o  artigo  “Arquitetura  da  Destruição”,  de  João  Paulo  Cunha,

publicado no jornal “O Estado de Minas” de 17/3/2012; e o texto “Grandes minas em

Congonhas  (MG),  mais  do  mesmo?”,  de  Bruno  Milanez,  capítulo  sétimo  do  livro

“Recursos Minerais & Sustentabilidade Territorial – Volume I”. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 maio de 2012.
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Luzia Ferreira, Presidente – Fred Costa – Délio Malheiros.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2012

Às 15h15min, comparece na Câmara Municipal de Ituiutaba o Deputado Elismar

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

Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  regimentais,

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

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  discutir  a  implementação  da  Lei

Federal  nº  11.769,  de  18/8/2008,  que  altera  a  Lei  nº  9.394,  de  20/12/96,  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da

música  na  educação  básica,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

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

Pedro Corrêa do Carmo, Prefeito Municipal de Ituiutaba; Carlos Rodrigues de Souza,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ituiutaba;  as  Sras.  Hilda  Müller,  Secretária

Municipal  de  Educação  de  Ituiutaba;  e  Sônia  Maria  Clemente  Corrêa  do  Carmo,

Secretária  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  de  Ituiutaba;  o  Sr.  Walter  Filho,

Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Ituiutaba;  as  Sras.  Ises  Maria  Gomes  Cintra,

Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba, representando a Sr.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação; Silvia Rúbia Queiroz

Cunha Souto, Diretora do Conservatório Estadual de Música Doutor José Zoccoli de

Andrade; e o Sr. Darci Jerônimo da Silva, Coordenador do Sind-UTE-MG da subsede

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

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

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

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

notas  taquigráficas.  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, 15 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/5/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Fred Costa, Lafayette de Andrada, Rogério Correia e Tiago Ulisses (substituindo o

Deputado  Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  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 Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs

1870/2011 no  1º  turno  (Deputado  Fred Costa);  3086/2011 no 1º  turno  (Deputado

Lafayette  de  Andrada);  2601/2011 no 2º  turno  e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

24/2012 no 1º turno (Deputado Gustavo Corrêa).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

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

o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.601/2011 ( Relator:

Deputado  Gustavo  Corrêa).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 2.957, 2.965, 2.976 a 2.981 e 2.990/2012. 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,  para  posterior  apreciação,  os

requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre o déficit de

servidores  da  Polícia  Civil  do  Estado;  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater sobre o Projeto de Lei nº 3099/2012; Rogério Correia,

Pompílio Canavez e Sávio Souza Cruz em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para discutir o termo de ajustamento de gestão celebrado entre o

Tribunal de Contas e o Governador do Estado, que prevê a adequação gradual da
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aplicação, por parte do Governo do Estado de Minas Gerais, dos recursos nas áreas

de  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  da  manutenção  e  desenvolvimento  do

ensino; e Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir os reflexos para os consumidores e contribuintes de Belo Horizonte dos

atrasos  das  obras  do  Bus  Rapid  Transit  -  BRT  causados  pela  suspensão  dos

contratos de licitação, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, que constatou irregularidades nos editais dessas obras. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair  Nogueira - Rogério Correia - Luiz Henrique -

Délio Malheiros.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/5/2012

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrella, dispensa

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

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 3.080/12 em turno único, do qual

designou como relator o Deputado Gustavo Perrella. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

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

o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2 , no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 58/2011 (relator:  Deputado Fabiano Tolentino). 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
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turno único, o Projeto de Lei nº 3.032/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

2.956/201 e 2.960/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.809, 2.899,

2.910 e 2.931/2012. 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 Marques Abreu, em que solicita seja realizada

audiência  pública desta Comissão com o objetivo  de discutir  as  políticas  públicas

esportivas  voltadas  ao  esporte  amador.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella - Fabiano Tolentino - André Quintão.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 8/5/2012

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac, Vanderlei Miranda, Célio Moreira e Doutor Wilson Batista,

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

Martins Leite.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Paulo  Lamac,

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

Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir a organização da rede de atenção ao usuário de

álcool e outras drogas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Leisenir  de  Oliveira,  Assessora  Técnica  da  Coordenadoria

Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, representando Roberto Tykanori

Kinoshita,  Coordenador  Nacional  de  Saúde  Mental  do  Ministério  da  da  Saúde;  e

Marta Elizabete,  Presidente do Conselho Regional  de Psicologia;  e os Srs.  Paulo

Repsold, psiquiatra, representando Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde e Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Estado de Defesa
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Social,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 8/5/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis,

Luzia  Ferreira  e  Liza  Prado  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 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 conhecer a rede de atenção à mulher

vítima  de  violência  e  a  debater  as  melhorias  necessárias  no  acolhimento  inicial,

abrigamento e atenção à saúde das mulheres em situação de risco e violência. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Heloísa

Helena de Ruiz Combat, Superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação

de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, representando o Sr. Cláudio

Costa,  Presidente  dessa  Corte;  Paula  Yoshino  Valério,  assessora  dessa

Coordenadoria;  Sônia Maria Nascimento  França,  assessora,  representando a Sra.

Carmen  Rocha,  Subsecretária  de  Direitos  Humanos;  Nívia  Mônica  da  Silva,

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  Humanos;  Laurelle  Carvalho  de  Araújo,  Coordenadora  do  Núcleo  de

Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência – Nudem -, da Defensoria

Pública;  Margaret  de  Freitas  Assis  Rocha,  Chefe  da  Divisão  Especializada  de

Atendimento da Mulher, da Polícia Civil; Jovita Levy Ginja, Presidente do Conselho
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Estadual da Mulher;  Luci Diniz, técnica do Núcleo de Articulação com Movimentos

Sociais,  representando  a  Sra.  Eliana  Piola,  Coordenadora  Especial  de  Políticas

Públicas  para  Mulheres  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social;  Margareth

Abranches  Cruz,  Coordenadora  de  Políticas  Públicas  para  as  Mulheres  de  Nova

Lima; Daniele Aparecida Costa Caldas, Gerente do Centro de Referência Bem-Vinda;

Márcia  de  Cássia  Gomes,  Superintendente  do  Consórcio  Mulheres  das  Gerais;  e

Maria  Flávia  Furst  Giesbrecht  Gomes  Brandão,  Coordenadora  do  Centro  de

Referência  ao  Atendimento  das  Vítimas  de  Violência  Sexual  do  Hospital  Júlia

Kubitschek, representando o Sr. Henrique Timo Luz, Diretor dessa instituição; o 2º-

Ten. PM Paulo Sérgio Barbosa e o 1º-Sgt. PM Sidney de Oliveira Lima, representando

a  Sgt.  PM  Sílvia  Adriana  da  Silva,  Coordenadora  do  Programa de  Prevenção  à

Violência  Doméstica  da  Polícia  Militar;  e  os  Srs.  Francisco  José  Machado Viana,

psicólogo da Equipe de Atenção às Mulheres em Situação de Violência Sexual da

Maternidade Odete Valadares; e Waterson Rocha Gomes Brandão, Médico-Legista

do IML e Diretor Médico do Hospital da Polícia Civil,  que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate,

passa  a  tecer  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

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

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara - Rosângela Reis.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Délio  Malheiros,

Almir  Paraca,  Doutor  Viana  e  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da
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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 o

novo modelo de assistência à saúde do Ipsemg e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Jomara Alves da Silva, Presidente do Ipsemg; o Sr.  Moisés de Oliveira Melo,

Presidente  da  Associação  dos  Contribuintes  do  Ipsemg;  a  Sra.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-UTE-MG; os Srs. Renato Almeida de Barros,

Diretor do Sind-Saúde-MG; Cristiano da Mata Machado, Presidente do Sindicato dos

Médicos de Minas Gerais;  Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco-

MG;  Geraldo  Antônio  Henrique  da  Conceição,  Diretor  Coordenador  Político  do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais; a Sra. Antonieta de

Cássia Dorledo de Faria, Presidente do Sindicato dos Servidores do Ipsemg; e o Sr.

José Pereira de Souza, Presidente da Associação dos Aposentados do Ipsemg, que

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

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Doutor Viana, 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, 16 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 10h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Sargento Rodrigues e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
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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.  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 3.025/2012, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Governador do Estado, ao Comandante-Geral

da PMMG e aos policiais envolvidos nas atividades de Equoterapia da PMMG pela

formalização de convênio com a Fundação Dom Bosco para atendimento às pessoas

com deficiência; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater a Portaria nº 80/2011, da BHTRANS, que impõe restrições à concessão de

passe livre para as pessoas com deficiência no transporte público municipal de Belo

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Marques Abreu.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Pompílio Canavez, Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada

Rosângela  Reis  ,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
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constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

dos Srs. Zezé Perrela, Senador, e Manoel Ricardo Palmeira, Chefe de Gabinete do

Presidente do INSS, publicados no “Diário do Legislativo” de 28/4/2012. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 353/2011, em 2º turno; 3.029 e 3.053/2012, em

turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez);  1.718  e  2.867/2011,  em  turno  único

(Deputado Juninho Araújo); 43 e 1.661/2011 e 3.045/2012, em turno único (Deputado

Tadeu Martins Leite); 688/2011, em 1º turno; e 2.235/2011, 3.040/2012 e 3.046/2012,

em turno único (Deputado Luiz Carlos Miranda).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª  Parte

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

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

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.555/2011 (relator:

Deputado  Pompílio  Canavez).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.967,  2.968  e  3.020/2012,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

2.786, 2.799, 2.813, 2.824, 2.843, 2.845, 2.872 e 2.891/2012. 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 Celinho do

Sinttrocel em que solicita seja enviado à Seplag pedido de informações acerca dos

dados  relativos ao afastamento  de  servidores públicos por  motivos  de  acidente e

adoecimento  laboral,  com  o  detalhamento  das  causas,  tempo  de  afastamento  e

cidades  de  origem.  É  recebido  pela  Presidência,  para  ser  apreciado  em  reunião

posterior,  requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, a segurança e prevenção de

acidentes de trabalho no polo de produção de fogos de artifício de Santo Antônio do

Monte, Japaraíba, Moema, Arcos, Araújos, Lagoa da Prata, Itapecerica e Pedra do

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

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



955
____________________________________________________________________________

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – André Quintão – Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/5/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  André  Quintão,  Glaycon  Franco  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

3.108,  3.109,  3.111,  3.113,  3.118,  3.123  e  3.127/2012  (Deputado  André  Quintão);

3.103 e 3.107/2012 (Deputado Bruno  Siqueira);  3.105,  3.110,  3.116 e  3.126/2012

(Deputada Rosângela Reis); 3.117/2012 (Deputado Sebastião Costa); 3.101, 3.114,

3.115,  3.121  e  3.124/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.099,  3.104,  3.122  e

3.125/2012 (Deputado Glaycon Franco); 3.102, 3.106, 3.112, 3.119 e 3.120/2012 e,

em  virtude  de  redistribuição,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.418/2011  (Deputado  Gustavo

Valadares).  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 697, 1.250 e 1.818/2011 e 2.955/2012 são retirados

da pauta, atendendo-se a requerimentos, o primeiro, da Deputada Rosângela Reis, e

os demais, do Deputado André Quintão, aprovados pela Comissão. Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.048/2012 na forma do Substitutivo nº  1 e, no 1º turno, dos Projetos  de Lei  nºs

1.449/2011 com a  Emenda nº  1  (relator:  Deputado André Quintão,  o primeiro  em

virtude de redistribuição); 1.058/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.325/2011
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com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Glaycon Franco, em virtude de redistribuição).

Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  69,  1.251  e  2.624/2011,  no 1º  turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental pelos respectivos relatores, os dois primeiros, Deputada Rosângela Reis,

e o último Deputado André Quintão. São convertidos em diligência às Secretarias de

Estado de Planejamento  e  Gestão e  de Fazenda o Projeto  de  Lei  nº  1.122/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente o Projeto de Lei nº

1.745/2011 e às Secretarias de Estado de Educação e de Cultura o Projeto de Lei nº

1.856/2011 (relator: Deputado André Quintão). Retira-se da reunião o Deputado André

Quintão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.777/2011  na forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  São

convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  o  Projeto  de  Lei  nº

2.839/2012 e às Secretarias de Estado de Casa Civil e de relações Institucionais, de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  de  Fazenda  e  à  Companhia  de

Habitação  do  Estado  de  Minas  Gerais  o  Projeto  de  Lei  nº  2.893/2012  (relator:

Deputado  Glaycon  Franco,  em  virtude  de  redistribuição);  e  à  Secretaria  de

Transportes e Obras Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER-

MG – o Projeto de Lei nº 2.940/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude

de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado Bruno Siqueira. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

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

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.917/2011

(relator: Deputado Glaycon Franco, em virtude de redistribuição); 2.932 e 3.087/2012

(relatora: Deputada Rosângela Reis). 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 3.089, 3.091, 3.093 e

3.097/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – Glaycon Franco –

André Quintão.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 19h45min, comparecem na Escola Municipal Maria da Assunção de Marco, a

Deputada Luzia Ferreira (substituindo o Deputado Célio  Moreira,  por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membro da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, 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  as  possibilidades  de  duplicação  e

revitalização da Rodovia MG-5, situada na confluência do Anel Rodoviário, na região

Nordeste  de  Belo  Horizonte.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Sra. Maria das Dores Andrade Silva, Assessora da Secretaria de

Administração Regional Nordeste/BH; e os Srs. Ivan Godoy, Gerente de Tráfego e

Segurança Viária, e Francisco Alberto Moreira Cardoso, Engenheiro da Diretoria de

Projetos do DER, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do

DER-MG; Luiz Fernando Libânio Menezes, Gerente de Ação Regional Norte/Nordeste

da  BHTRANS,  representando  o  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da

BHTRANS; Paulo Bastos, Secretário Adjunto da Administração Regional  Municipal

Nordeste, representando o Sr. Jorge Martins Espeschit, Secretário de Administração

Regional  Municipal  Nordeste;  e  Cláudio  Vilela,  Assessor  da  Sudecap,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, autora do requerimento que deu

origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  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, 15 de maio de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2012

Às 14h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Tiago Ulisses e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por

indicação  da  Liderança  do  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

Andrada, 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 pareceres em fase de redação final

e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como

relatores os Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.601/201, 2.826, 2.844 e

2.864/2012 (Deputado Tiago Ulisses); 2.880, 2.885 e 2.928/2012 (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 o Parecer de Redação Final, do Projeto de Lei nº

2.601/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

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

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.826, 2.844, 2.864, 2.880, 2.885 e 2.928/2012, 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, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.
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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/5/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac  e  Sargento  Rodrigues,  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  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  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 (14) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir

o  Termo  de  Ajustamento  de  Gestão,  celebrado  entre  o  Tribunal  de  Contas  e  o

Governador do Estado, que prevê a adequação gradual da aplicação, por parte do

governo,  dos  recursos  nas  áreas  de  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  e  da

manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como os direitos humanos violados

por conta da não aplicação dos índices constitucionais nessas áreas; em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater as denúncias de sobrepreço,

direcionamento  de  licitações,  dispensa  de  licitações  e  outras  irregularidades

supostamente  cometidas  pela  Fundação  Ezequiel  Dias,  bem  como  os  direitos

humanos violados por conta dessas supostas irregularidades; em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater os gastos do governo do Estado

em publicidades na Rádio Arco-Íris Ltda., de propriedade do Senador Aécio Neves,

bem como os direitos humanos violados por conta da não aplicação desses recursos

em áreas sociais; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater a prisão do “rapper” Emicida em dia 13/5/12, bem como os direitos humanos

violados por conta dessa prisão; em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o despejo de 350 famílias da Ocupação Eliana Silva, localizada

no Bairro Barreiro, nesta Capital, em 11/5/2012; em que solicita seja realizada reunião
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de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  fraude  no

processo de  concessão  do estacionamento  do  Centro  de  Especialidade Médicas,

bem como para discutir os direitos humanos violados por conta dessa suposta fraude;

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a grilagem

de terras na região do Município de Fruta do Leite, bem como os direitos humanos

violados devido à constante pressão por parte de empresas reflorestadoras sobre as

comunidades;  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater a alteração nas regras de pagamento da energia fornecida para distribuição

de água na Região Sudeste, bem como os direitos humanos violados por conta da

oneração da população atendida; em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para obter esclarecimentos sobre os valores recebidos pelos Conselheiros

das empresas públicas do Estado, entre elas Copasa-MG, Cemig, Codemig, Cohab,

Gasmig  e  Copanor,  bem  como  os  direitos  humanos  violados  por  conta  da  não

aplicação desses recursos na área da saúde; em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para obter esclarecimentos sobre a tomada ou não pelo Estado

de medidas necessárias para garantir moradia adequada e segurança a moradores

de baixa renda no período chuvoso, bem como os direitos  humanos violados por

conta  da  ausência  de  planejamento  nessa  área;  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  as  licitações  e  os

contratos firmados entre a Fundação Renato Azeredo e o governo do Estado, bem

como para discutir os direitos humanos violados por conta desses contrato; em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a implementação, no

Estado,  da  Lei  Federal  nº  12.527,  de  2011,  que entrará em vigor  a  partir  do dia

16/5/2012, bem como os direitos humanos violados por conta da não aplicação da

referida lei; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

agravamento  da  situação  da  população  de  rua  e  o  fechamento  do  Centro  de

Referência  de  População  de  Rua  em  Belo  Horizonte;em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado pedido de providências para que

encaminhe  a  esta  Comissão  cópias  do  inteiro  teor  dos  seguintes  processos  em

tramitação nesse Tribunal: Processos nºs 875343, no qual figura a empresa Delta;

874111,  relativo  ao  estádio  Mineirão;  875343,  relativo  ao  estádio  Independência;
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874112, relativo à empresa Arco-Íris;  874115, relativo à Cemig; 874103, relativo à

Fundação Renato Azeredo; e pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo

Tribunal nesses processos e sobre lesões a direitos humanos apuradas; Sargento

Rodrigues e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para obter esclarecimentos sobre o déficit de servidores na Polícia Civil do

Estado,  bem  como  sobre  os  direitos  humanos  violados  por  conta  desse  déficit;

Sargento Rodrigues (4) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias  de  que  o  Cap.  PM  Yoshio  Luiz

Yamaguchi  estaria  adotando  práticas  humilhantes  e  degradantes  contra  seus

subordinados no que diz respeito a escalas de trabalho e a cortes de folga, quando

da apresentação de atestado médico;seja encaminhado ao Corregedor  da  Polícia

Militar do Estado pedido de cópia do inteiro teor dos procedimentos administrativos

em que figuram como partes  o Cab. PM Cantídio Rezende Nogueira,  o Cab.  PM

Sandro  da  Costa  Evangelista  e  o  Cab.  PM  Edney  de  Oliveira  Viana;  seja

encaminhado ao Sr. Claudio Roberto Pessoa Dorneles, Delegado da Polícia Federal

em Juiz de Fora, pedido de cópia do inteiro teor do inquérito da operação da Polícia

Federal denominada "Operação Corvina"; seja realizada reunião de audiência pública

para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncias  referentes  às  atividades  do  crime

organizado  em  Juiz  de  Fora,  com  a  participação  de policiais  civis  e  militares  do

Estado; Paulo Lamac em que solicita sejam inseridos nos Anais desta Casa os artigos

"Ocupações: da necessidade à luta" e "E a gente achava que já tinha visto tudo", do

Frei Gilvander Moreira; Tenente Lúcio em que solicita seja encaminhado à OAB-MG

em Belo Horizonte e à OAB-MG em Mariana pedido de informações sobre os trâmites

do Processo Disciplinar nº 5441/2008, em que figura como representante o Sr. Carlos

Henrique  Pereira,  que  tem  como advogado  o  Sr.  Cristiano  Henrique  de  Oliveira;

Sargento  Rodrigues,  Paulo  Lamac  e  Durval  Ângelo  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG, e

ao Sr. Cylton Brandão, Chefe da Polícia Civil do Estado, pedido de providências para

que encaminhem imediatamente a  esta  Casa cópias  dos registros  de  eventos  de

defesa social relativos a ocorrências envolvendo caça-níqueis e jogos de azar, nos

últimos três anos, no Município de Juiz de Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Luiz Carlos Miranda - Rômulo Viegas.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/5/2012

Às 10h22min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

João Vítor Xavier, Sargento Rodrigues, Tiago Ulisses e Paulo Lamac (substituindo o

Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada Comissão.  Estão presentes também os Deputados Sebastião Costa e

Rômulo Viegas. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana,

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. 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  dos  pareceres  dos  respectivos

relatores, Deputados Lafayette de Andrada, Doutor Viana e João Vítor  Xavier,  que

concluem pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3 apresentadas ao Projeto de Lei nº

3.060/2012,  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.061/2012  e  nº  3  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.062/2012, no 1º turno, o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Paulo

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, do

dia 15/05/2012, às 14h30min, para apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei nºs

3.060 a 3.062/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às  10h15min,  comparece  no  Salão  de  Convenções  do  Sesc,  no  Município  de
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Montes  Claros,  o  Deputado  Elismar  Prado,  membro  da  supracitada  Comissão.

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

reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater estratégias para a interiorização do Sistema Nacional de Cultura em

Minas Gerais, em parceria com a Representação Regional Minas Gerais do Ministério

da  Cultura,  com a  Secretaria  de  Estado  da Cultura  e  com  o  Fórum de Políticas

Culturais  de  Minas  Gerais,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  ouvir  o  Sr.  João  Hamilton

Trindade  Tolentino,  Secretário  Municipal  de  Cultura  de  Montes  Claros;  a  Sra.

Aparecida dos Reis Maria, Assessora de Programas e Projetos da Representação

Minas Gerais do Ministério da Cultura, representando a Sra. Cesária Alice Macedo,

Chefe da Regional;  o Sr. Mário Franco Júnior,  Supervisor Regional  da Associação

Mineira de Municípios, representando o Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas, Prefeito e

Presidente da Associação; a Sra. Fabiane Faria Franco Fonseca, Coordenadora de

Extensão da Unimontes; e o Sr. José Márcio Pinto de Moura Barros, Coordenador do

Observatório da Diversidade Cultural, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e, 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, 16 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Célio Moreira – Fred Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Romel  Anízio,  Luiz  Henrique  e  Rômulo  Viegas  (substituindo,  respectivamente,  os

Deputados  Zé  Maia  e  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco



964
____________________________________________________________________________

Transparência e Resultado),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Deputado Luiz Henrique retira-se da reunião. Registra-se a presença do 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,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela rejeição, no 1º turno, das Emendas nºs 2 e 3 apresentadas ao Projeto

de Lei nº 3.060/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); nº 2 ao Projeto de Lei

nº 3.061/2012 (relator: Deputado Doutor Viana) e nº 3 ao Projeto de Lei nº 3.062/2012

(relator: Deputado João Vítor Xavier). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.527/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação Religiosa e  Cultural  de Culto Afro-Brasileiro Manzo

Ngunzo Kaiango, 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
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O Projeto de Lei nº 2.527/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Religiosa e Cultural de Culto Afro-Brasileiro Manzo Ngunzo Kaiango, com sede no

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

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda  nº  1,  que  tem  como  finalidade  retificar  o  nome  da  entidade,  que,  em

decorrência de alteração estatutária ocorrida em 21/1/2009, passou a ser Associação

de Resistência Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango.

Visando  à  consolidação  da  cidadania  de  seus  assistidos,  a  instituição  realiza

atividades  sociais,  culturais  e  de  assistência  social;  desenvolve  campanhas  para

valorização e preservação do patrimônio material e cultural afro-brasileiro; defende a

unidade dos afro-brasileiros e a melhoria de suas condições de vida e incentiva o

aprimoramento cultural, intelectual e profissional de seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela entidade em apreço,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.527/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.766/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Teatro Atempus, com sede no Município de Timóteo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.766/2011 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de
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Teatro  Atempus,  com  sede  no  Município  de  Timóteo,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a investigação da linguagem das

artes cênicas em todas as suas vertentes: dança, teatro, folguedos, circo e cultura

popular.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  espaço  para  desenvolvimento  de

atividades e documentação; promove a inclusão social e o acesso às artes cênicas;

estimula a troca de experiências entre os artistas; realiza projetos de integração entre

profissionais  das  artes  cênicas  e  a  comunidade;  realiza  eventos  como  cursos,

palestras, exposições, ensaios abertos e apresentações.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Grupo de Teatro Atempus

em prol da preservação da cultura, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.766/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.928 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.928/2012, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Idosos,  Pensionistas  e  Aposentados  de

Formiga e Região – Assipafor –, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.928/2012

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Idosos, Pensionistas

e  Aposentados  de  Formiga  e  Região  -  Assipafor  -,  com  sede  no  Município  de

Formiga.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Tiago Ulisses.
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BELO  HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE MAIO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 17/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Inácio Franco - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes – Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Célio Moreira - Celinho do

Sinttrocel - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Luiz Carlos Miranda -

Maria  Tereza Lara  -  Rômulo  Veneroso -  Sargento Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -

Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/5/2012

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio  e  Rômulo  Viegas,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

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

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.702/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator,  Deputado Rômulo Viegas. O Deputado

Romel  Anízio,  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  2.669/2011,  no  1º  turno,  apresenta

requerimento em que solicita seja o projeto convertido em diligência à Secretaria de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.  Submetido  a  votação,  é  o  requerimento

aprovado.  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 1.463/2011, 3.038, 3.043 e 3.049/2012, que receberam parecer

por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.985/2012.

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 Antônio Carlos Arantes e Romel Anízio,

da  Deputada  Liza  Prado  e  do  Deputado  Rômulo  Viegas  em  que  solicitam  seja

realizada audiência pública em Três Pontas como parte dos eventos da Expocafé

2012;  e  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio,  Rômulo  Viegas  e

Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja realizada visita  técnica ao Ministério

Público para discutir as exigências aos produtores rurais, como a de regularização

ambiental, que estão sendo feitas antes da conclusão da reforma do Código Florestal.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Romel Anízio.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 10/5/2012

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Bonifácio Mourão, Délio Malheiros e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Zé
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Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está

presente também a Deputada Liza Prado. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o requerimento do Deputado Duarte Bechir em que solicita a realização de

audiência  pública  desta  Comissão  na  Faculdade  Milton  Campos  e  na  Pontifícia

Universidade  Católica  de  Minas  Gerais  com  vistas  a  debater  o  processo  de

endividamento  do  Estado  perante  a  União.  O  requerimento  foi  aprovado  com  a

emenda do Deputado Adelmo Carneiro  Leão que propõe a realização da referida

audiência pública também na Universidade Federal de Minas Gerais.  Foi recebido

pela Presidência o requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja

apresentado um relatório dos trabalhos desta Comissão até o presente momento e

suas  repercussões.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Bonifácio Mourão – Délio Malheiros – Duarte

Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17

LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio Júlio e Duílio de Castro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Antônio Júlio,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
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e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofício dos Srs. Josué da Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo (28/4/2012), Jairo Lellis Filho, Delegado-

Geral de Polícia (26/4/2012),  e Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon

Assembleia, comunicando que encaminhou ofício ao Procon Estadual  para apurar

irregularidades  cometidas  por  bancos  e  financeiras  que  dificultam  o  acesso  do

consumidor ou de seu procurador ao contrato de empréstimo e ao boleto de quitação

antecipada  de  débito.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

Malheiros (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir

a  obrigatoriedade  do  uso  de  sacos  e  sacolas  ecológicas  e  as  complicações

decorrentes de tal obrigatoriedade; seja realizada reunião de audiência pública para

discutir o novo projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a

destinação do Mercado Distrital de Santa Tereza; e Délio Malheiros, Antônio Júlio e

Duílio de Castro em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para

discutir  as  dificuldades  impostas  pelas  instituições financeiras  no  fornecimento  de

contratos de financiamento aos consumidores e a seus procuradores, bem como na

emissão de boletos para a quitação antecipada do débito. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Ivair  Nogueira,  Rogério  Correia  e  Luiz  Henrique  (substituindo  o

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  BTR).  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
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

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

debater a situação da Superintendência Regional de Ensino do Município de Janaúba

e a apreciar  a matéria constante na pauta. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-

Geral  do  Sind-UTE-MG,  e  Andrea  Eloiza  Barbosa  da  Silva,  Coordenadora  da

Subsede Sind-UTE de Jaíba; e o Sr. Felipe Estábile Moraes, Assessor de Relações

Institucionais, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado

de  Educação,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência

concede a  palavra  ao Deputado Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O  Presidente  retoma  os

trabalhos ordinários 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 3.003, 3.006 e 3.009/2012. 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,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012;  e  Rogério

Correia,  Pompílio  Canavez  e  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicitam  seja  realizada

reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  termo  de  ajustamento  de  gestão

celebrado  entre  o  Tribunal  de  Contas  e  o  Governador  do  Estado,  que  prevê  a

adequação gradual da aplicação por parte do Governo do Estado de Minas Gerais

dos recursos nas áreas de ações e serviços públicos de saúde e de manutenção e

desenvolvimento  do  ensino.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2012.

Ivair Nogueira, Presidente – Neider Moreira – Zé Maia – Rogério Correia.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/5/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. Ayres Volpini,

ocorrido em 12/5/2012, em Monte Sião. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  o  Sr.  Vittorio  Medioli  e  a  equipe  Sada  Cruzeiro  pela

conquista  do  título  de  campeã  da  Superliga  Nacional  de  Vôlei  (Requerimento  nº

2.956/2012, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com o Sr. Herculano Rodrigues por sua eleição para Presidente

do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 2.957/2012, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Sr. Paulo Henrique P. de Vasconcelos por sua posse, após realização

de eleição, como Presidente do Automóvel Clube de Minas Gerais (Requerimento nº

2.960/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Almeida Melo por sua eleição para 1º-Vice-Presidente

do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 2.976/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Sra. Vanessa Verdolim Hudson Andrade por sua eleição

para  Vice-Corregedora  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  2.977/2012,  do

Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com o Sr.  Audebert Delage por sua eleição para Corregedor-

Geral  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  2.978/2012,  do  Deputado  Délio

Malheiros);

de  congratulações  com  o  Sr.  Manuel  Saramago  por  sua  eleição  para  3º-Vice-

Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 2.979/2012, do Deputado Délio

Malheiros);

de congratulações com o Sr. José Antonino Baía Borges por sua eleição para 2º-

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 2.980/2012, do Deputado

Délio Malheiros);

de congratulações com o o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do
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Estado,  por  sua  posse  na  Academia  Nacional  de  Economia  (Requerimento  nº

2.981/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Defensoria Pública pela passagem do Dia do Defensor

Público (Requerimento nº 2.990/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  apoio  à aprovação dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.295/2000,  que dispõe sobre  a

jornada  de  trabalho  de  enfermeiros,  técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem,  e

4.924/2009,  que  dispõe  sobre  o  piso  salarial  do  enfermeiro,  do  técnico  de

enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser encaminhada à Câmara

dos Deputados e ao Senado Federal (Requerimento nº 3.011/2012, da Comissão do

Trabalho);

de protesto contra a política de cortes no orçamento adotada pelo Governo e pedido

de providências para que introduza um processo de reestruturação e investimentos

na  valorização  profissional  dos  trabalhadores  lotados  na  Superintendência  do

Trabalho  e  Emprego  de  Minas  Gerais,  a  serem  encaminhados  ao  Ministério  do

Trabalho e Emprego (Requerimento nº 3.012/2012, da Comissão do Trabalho).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Arlen Santiago - Entrega de placa - Palavras do Professor João dos Reis Canela -

Exibição  de  vídeo  -  Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Arlen Santiago - Doutor Viana - Fred Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  das  atas  das  duas

reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Fred Costa, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Universidade Estadual  de

Montes Claros - Unimontes - pelos 50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Prof. João dos

Reis Canela,  Reitor  da Universidade Estadual  de Montes Claros -  Unimontes -;  e

Deputado  Gil  Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; as Exmas. Sras. Profas. Maria Ivete

Soares  de  Almeida,  Vice-Reitora  da  Unimontes  e  Presidente  da  Comissão
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Organizadora do Cinquentenário; e Santuza Abras, Vice-Reitora da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg -; e o Exmo. Sr. Deputado Arlen Santiago, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Pró-Reitores, Pró-

Reitores Adjuntos, Diretores e Assessores da Unimontes. Também gostaríamos de

registrar o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos Exmos. Srs.

Deputado Federal Bilac Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política  Urbana,  e  Senador  Aécio  Neves,  por  meio  das  quais  cumprimentam  o

Deputado Arlen Santiago pela iniciativa da homenagem e a Unimontes, na pessoa do

Reitor, Prof. João dos Reis Canela, que aqui a representa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que, sob a regência

do  Maestro  Waldir  Pereira  da  Silva,  será  interpretado  pelo  Coral  Universitário  da

Unimontes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmos Srs. Deputado Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa, também egresso da

Unimontes, antiga Famed, que preside esta reunião, representando o Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Governador  do  Estado  em exercício;  João dos  Reis  Canela,  professor,  médico  e

nosso colega, também egresso da nossa ex-Famed, Reitor da Universidade Estadual

de Montes Claros - Unimontes -; e Deputado Gil Pereira, Secretário de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais,

egresso  da ex-Fadec;  Exmas.  Sras.  Profa.  Maria  Ivete  Soares  de  Almeida,  Vice-

Reitora da Unimontes e Presidente da Comissão de Organização do Cinquentenário

da Unimontes; e Profa. Santuza Abras, Vice-Reitora da Universidade do Estado de

Minas  Gerais  -  Uemg  -;  professores,  funcionários,  técnicos  administrativos  da

Unimontes, companheiros do Hospital Universitário, excelente coral que sempre nos

brinda com sua presença, telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores,

povo mineiro; o ato a que assistimos agora e do qual participamos com muita alegria
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tem  um  simbolismo  muito  forte.  Não  estamos  aqui  comemorando  apenas  um

cinquentenário,  embora  esse,  por  si  só,  seja  um  forte  motivo  para  reunir  tantas

pessoas ilustres. O que temos a saudar é a vitória da obstinação e a capacidade de

sonhar e de realizar dos nossos conterrâneos. Tudo que é grandioso hoje era apenas

uma  utopia  no  passado.  Vários  tiveram  a  capacidade  de  sonhar  juntos  e

transformaram o sonho de criar uma universidade, numa região que era carente de

tudo,  em  realidade.  Plantaram  uma  semente  que,  com  ousadia  e  perseverança,

transformou-se  numa imensa árvore  do  saber,  a  qual  já  abrigou em sua  sombra

milhares de pessoas que, hoje, com os conhecimentos adquiridos, contribuem para

tornar o Brasil e o mundo melhores. Tenho certeza de que vários dos pioneiros, ouso

dizer  todos,  estão  comemorando  conosco  esse  cinquentenário.  Alguns  presentes

aqui, e certamente todos em espírito. Cada um com a convicção de que o sonho e o

dever  foram  cumpridos.  Os  seus  sucessores  souberam  carregar  o  bastão  e

prosseguir com coragem na tarefa de construir um templo do saber, o qual é fruto de

uma tímida  aspiração.  Poderia  falar  aqui  sobre  os  avanços  patrimoniais  de  uma

escola superior que se iniciou num velho casarão em Montes Claros, com ideais de

Dalva  Dias  Santiago,  de  Baby Figueiredo,  Isabel  de  Paula  e  várias  outras,  e  se

expandiu pela cidade e por todo o Norte de Minas, com suas unidades distribuídas

em 13 Municípios da região.

Dos mais de 40 mil alunos que já se matricularam em seus diversos cursos, tenho a

honra de ser um deles, pois foi nessa Universidade que concluí minha graduação em

Medicina  e  em  Direito  e  que  frequentei  grande  parte  do  curso  de  Sociologia,

infelizmente abandonado em razão de compromissos profissionais. Essa passagem

pelos bancos universitários serviu também para reforçar meu compromisso com essa

instituição que hoje é orgulho de todos, não só dos norte-mineiros, mas de todos os

mineiros que lutam por ela.

Em minha atuação política, tenho procurado contribuir para o aperfeiçoamento da

nossa  Unimontes  e  fazer  justiça  aos  seus  mais  de  3  mil  servidores,  todos

comprometidos com seus objetivos. Não foi outro o meu propósito ao apresentar a Lei

da Produtividade, que premia a eficiência de mais de mil funcionários do Hospital

Universitário e da Policlínica Hermes de Paula, instado pelo amigo Roberto Coelho,
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técnico em Radiologia e Conselheiro Municipal  de Saúde. É uma gratificação que

beneficia de forma linear o esforço de todos os servidores, independentemente da

função que ocupam.

Poderia ainda, senhoras e senhores, ficar aqui por um longo tempo enumerando

avanços, mas, neste momento, em vez de somente anunciar conquistas materiais, de

fundamental importância sim, quero fazer justiça a alguns, de passados longínquos e

recentes, que escreveram a história dessa instituição.

Um país se faz com ideias e homens, já disseram. Acrescento a esse pensamento

que um povo se constrói com os sonhos e a audácia de todos. Um dia,  algumas

pessoas,  com  a  intenção  de  dar  ao  povo  norte-mineiro  melhores  condições  de

desenvolvimento  intelectual,  pensaram  em  instalar  uma  universidade  em  Montes

Claros. Sonho que Cícero Dumont, de nossa querida vizinha Bocaiuva, começou a

tornar realidade em setembro de 1961, com a apresentação de um projeto de lei na

Assembleia Legislativa criando a Universidade Norte-Mineira. Em 1962, a proposta de

Dumont  foi  transformada em lei  com a  criação da Fundação Universidade Norte-

Mineira.  Em  seu  texto  original,  a  lei  diz  que  os  cursos  oferecidos  pela  nova

universidade  seriam  aqueles  autorizados  pelo  Conselho  de  Educação,  mas  que

deveriam ser implementados uma escola de Agronomia, devido à vocação da região,

e  um  instituto  de  pesquisa,  de  acordo  com  o  espírito  inovador  de  nossa  gente.

Caminhamos timidamente assim até que, em 1974, por meio de outra lei, a instituição

recebeu o nome de Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior.

O  destino  foi  generoso  com nosso projeto,  pois,  em 1989,  ano da  Constituinte

mineira,  a  história  do  Governador  Antonio  Anastasia  -  nosso  querido  e  atual

Governador - e da instituição se cruzaram. Ele, um jovem e talentoso jurista, assessor

do relator da Constituição, Bonifácio Mourão, hoje Líder da Maioria nesta Casa, teve

participação  ativa  na  definição  do  escopo  jurídico  da  nossa  Unimontes.  Essa

transformação  da  instituição  em  autarquia  com  regime  especial  assegurou  as

condições  para  seu  crescimento,  o  que  levou  ao  seu  reconhecimento  como

universidade, em 1994, fruto de projeto assinado pelo Deputado Estadual Milton Cruz,

com a participação de outros Deputados Estaduais, como Carlos Pereira e Péricles

Ferreira.
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Hoje somos a Universidade Estadual de Montes Claros. Esse é nosso nome, mas,

desculpem  a  minha  vaidade,  queremos  mesmo  é  ser  a  universidade,  a  grande

universidade estadual  de todos os mineiros,  e,  quem sabe,  um grande centro  de

referência cultural de todo o País - reconhecimento que já começamos a receber.

Talento e garra não hão de faltar. Que o diga o ex-Reitor Paulo César Gonçalves de

Almeida, na pessoa de quem homenageio todos que tiveram a honra de ocupar esse

cargo  e  chefiar  essa  tão  nobre  Universidade,  dando  sua  contribuição,  e  que

souberam encarnar os ideais dos pioneiros e transformar a nossa Unimontes numa

universidade completa.  Missão hoje entregue à competência do  Dr.  João Canela,

nosso atual Reitor, que, fique registrado, graduou-se em Medicina na Universidade, e

à Vice-Reitora, Profa. Maria Ivete Soares de Almeida.

Nossa Unimontes vem se transformando cada vez mais em um centro de cultura e

tecnologia, isto é, não é algo estático que um dia se poderá dizer acabado, pronto.

Ela  tem  vida,  pulsação  e  a  energia  de  seus  alunos  e  servidores,  principalmente

daqueles que permanecem lá por mais tempo, os nossos queridos servidores. Não

podemos deixar de dizer que devemos muito ao governo do Estado, que, em menor

ou  maior  intensidade,  em  cada  período,  buscou  incentivar  a  nossa  Universidade:

Newton  Cardoso,  Hélio  Garcia,  Eduardo  Azeredo,  Aécio  Neves,  Itamar  Franco  e

Antonio Anastasia. Impossível não nos lembrarmos do querido ex-Governador Hélio

Garcia, que, ao determinar a gratuidade do ensino na Universidade, permitiu o acesso

de milhares de alunos carentes ao ensino superior. Difícil também não reconhecer em

Aécio Neves um entusiasmado compromisso com o crescimento e o aperfeiçoamento

de nossa instituição, especialmente na melhoria das condições para acadêmicos e

funcionários.  Aí  está,  por  exemplo,  o  restaurante  universitário,  iniciado  em  seu

governo  e  que  hoje  leva  o  nome  de  seu  pai,  Aécio  Ferreira  da  Cunha.  Quero

agradecer ao Reitor João Canela, à Vice-Reitora e ao Conselho Universitário,  que

declinaram da honra de usar os seus nomes, deixando que este Deputado pudesse

aprovar  um  projeto  nesta  Assembleia,  sancionado  no  mês  passado  pelo  nosso

Governador. A homenagem foi por mim proposta e transformada em lei no último dia

9. Aécio Cunha, um homem que teve vários mandatos, que teve o seu final de vida

naquela fazenda de Montezuma, sempre telefonando para seu filho e fazendo o bem
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para nós, do Norte de Minas. Com esta homenagem, demonstramos nosso respeito e

admiração não ao pai do ex-Governador e hoje Senador Aécio Neves, mas ao político

de raro talento que foi Aécio Cunha, Deputado de vários mandatos que, vindo do Vale

do Mucuri, soube identificar semelhanças entre a sua terra e o nosso Norte e, a partir

daí, transformar a luta pelo desenvolvimento dessas regiões, a razão de sua atuação

política.

De Anastasia já tivemos muito e esperamos outras muitas realizações. Não temos

tudo  ainda?  Ótimo,  continuaremos  buscando.  Queremos  sempre  mais  e  vamos

conquistar, com a força de quem tem 20, 30, e a sabedoria dos que chegam aos 50.

Nossa história está apenas começando. Vamos fazê-la cada vez maior e chegar aos

100 anos, com uma universidade nova, vibrante, podendo fazer o que ela tem feito, o

grande desenvolvimento, a grande mola, a maior obra que temos no nosso Norte

mineiro. Muito obrigado a todos.

Entrega de Placa

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

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Prof. João dos

Reis Canela, Reitor da Unimontes, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Nascida como Fundação Norte-Mineira de

Ensino Superior em 1962, a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -,

assim constituída em 1989, é uma das mais importantes referências educacionais em

todo o Estado. A instituição, que, ao longo dos anos, atuou na formação de dezenas

de milhares de profissionais, destaca-se por sua capacidade de oferecer alto nível de

qualidade de ensino e, ao mesmo tempo, atualizar-se, ajustando-se às necessidades

da  sociedade  moderna.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

reconhecendo a relevância do trabalho desenvolvido pela Unimontes, presta a essa

Universidade justa homenagem, por ocasião de seu cinquentenário”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado Arlen Santiago, autor

do requerimento que suscitou esta homenagem a nossa Unimontes, para que esteja

presente à entrega da placa.

Palavras do Professor João dos Reis Canela

Senhoras  e  senhores,  muito  boa  noite.  Exmo.  Sr.  Deputado  Doutor  Viana,
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representando o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro, boa noite.

Sr. Presidente, Dr. José Alves Viana, quis a história nos brindar neste momento. O

coração fala alto, pulsa forte e registra, portanto, o momento de emoção e de carinho

e de uma sensação profunda de companheirismo. Brinda a história com um momento

solene,  documento  fortíssimo  e  indelével  da  importância  da  nossa  Famed,

pertencente à Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior,  que, de forma sólida e

profunda, deu origem à Universidade Estadual de Montes Claros. Tenho hoje a honra

particular de tê-lo aqui neste momento tão distinto e peculiar.

Exmo.  Sr.  Secretário  de  Estado  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas, Deputado Gil Pereira, a quem agradeço

este momento especial da sua presença; Exma. Sra. Profa. Maria Ivete Soares de

Almeida, Vice-Reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, ilustre docente,

com trajetória distinta em nossa Universidade, com a qual tenho a honra de dividir, no

dia a dia,  as alegrias, tristezas e, principalmente, as prospecções de uma grande

escola; Exma. Sra. Profa. Santuza Abras, Vice-Reitora da Universidade do Estado de

Minas  Gerais,  a  quem  agradeço,  de  forma  penhorada,  a  ilustre  presença  neste

momento, representando a nossa coirmã, com a qual temos dividido o trabalho no dia

a dia por uma universidade forte em Minas.

Meus estimados companheiros e minhas estimadas companheiras de trabalho que

se  fazem  presentes  neste  momento,  agregando  pujança,  seriedade  no  trabalho,

distinção e, por que não dizer, fidelidade nas ações de um trabalho extraordinário que

a nossa Universidade faz. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores, Pró-

Reitores, Pró-Reitores Adjuntos, Diretores, portanto, representantes de uma plêiade,

distintas  pessoas  que  fazem  acontecer,  no  dia  a  dia,  uma  universidade  forte,

principalmente conhecedora profunda dos seus limites e, de forma muito especial,

acreditam que fazemos acontecer o ensino superior de qualidade no Norte das Minas

Gerais. Muito obrigado pela presença das senhoras e dos senhores aqui.

Minha  amada  esposa,  Olívia  Coutinho  Canela,  que  tem  me  dado  sustentação

diariamente, líder maior do nosso núcleo familiar, sem a presença da qual certamente

não estaria aqui  neste momento.  Muito obrigado pela sua presença.  Agradeço ao



984
____________________________________________________________________________

distinto coral  universitário.  Se tem algo de magnífico em nossa universidade,  é o

nosso coral, Prof. Waldir. Celeiro de sensibilidade, artífice do dia a dia, que consegue

fazer muito com pouco. Tenho certeza de que há uma série de cobranças e, mesmo

assim, tem feito momentos maravilhosos para a nossa Universidade. Obrigado pela

presença  dos  senhores  e  das  senhoras.  Prof.  Waldir,  muito  obrigado  pela  sua

liderança junto ao nosso coral universitário.

Antes de colocar algumas questões aqui, não poderia deixar de cumprimentar, de

forma  destacada,  o  Deputado  Arlen  Santiago,  agradecendo-lhe  este  momento  da

nossa  Universidade.  Tenho  certeza  de  que,  do  alto  da  sua  competência,

determinação e objetividade das ações como parlamentar, ao lado do Deputado Gil

Pereira, este Deputado, que representa a bancada do Norte de Minas Gerais, hoje

nos brinda com essa distinção que certamente estará marcada para a posteridade da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,  ao  apresentar  a  esta  Casa,  berço  da

democracia do Estado de Minas Gerais,  esse momento solene destinado a nossa

Universidade. Muito obrigado pela sua ação.

Na década de 1960, homens, mulheres, pessoas que enxergavam o futuro, a partir

de um terreno inóspito do semiárido do Norte mineiro, conseguiram visar ao longe o

que é hoje a Universidade Estadual de Montes Claros. Estávamos sustentados no

alicerce concreto de um sonho que virou realidade. Escritura de fé no amanhã justo

aos homens de boa vontade através da educação. São 50 anos de história de ensino

superior ao Norte das Minas Gerais. A crença no amanhã melhor e de oportunidades

para todos, incluindo o próprio hábitat, depende do tamanho da fé que se tem no

futuro sempre profícuo.

Aquelas pessoas que apostaram no ensino superior,  como a estrada santificada

para o desenvolvimento experimentado hoje por vasta região de Minas Gerais, não

tinham a exata dimensão do movimento erigido 50 anos depois. Tiveram fé naquilo

que não tocaram, mas nele acreditavam. Esse é o diferencial. Acreditando no futuro,

os professores e visionários de Montes Claros, que ainda não tinha estrada asfaltada,

que a ligasse à Capital ou a qualquer outro ponto da região ou do País, creram na

comemoração que fazemos na Casa do povo, na Assembleia Legislativa, marcando

os 50 anos de Universidade Estadual de Montes Claros, herdeira da Fundação Norte-
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Mineira de Ensino Superior.

É  possível  contar  a  todos  os  nossos  irmãos  que  a  colheita  é  feita  na  seara

interminável,  adubada  na  força  do  bem  coletivo,  do  interesse  real  pela  inserção

socioeconômica, pela abertura de oportunidades várias, por meio do ensino regular,

da pesquisa e da extensão. A Universidade Estadual de Montes Claros nasceu da

transformação  da  Fundação  Norte-Mineira  de  Ensino  Superior,  por  meio  da  Lei

Estadual nº 2.615, de 24 de maio de 1962, de autoria do então Deputado Cícero

Dumont.  Portanto,  esta  Casa  Legislativa  assinou  a  certidão  de  nascimento  da

Unimontes, iniciando a valorosa parceria entre os Deputados e o universo político-

administrativo, que se mantém vivo e vigoroso no tempo atual.

Em 1963, surgiu a primeira unidade de ensino superior no norte de Minas, a então

Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  -  Fafil  -,  tendo  como  mantenedora  a

Fundação  Educacional  Luiz  de  Paula  Ferreira,  escritor,  empresário,  e  valente

sertanejo, nascido em Várzea da Palma e construtor da Coteminas, juntamente com o

saudoso José Alencar Gomes da Silva, que chegou à Vice-Presidência do Brasil. No

dia  13  de  abril  de  1964,  foram iniciadas  as  atividades  dos  cursos  de  Geografia,

História, Letras e Pedagogia, nas instalações do Colégio Imaculada Conceição. Em

1965, os cursos foram transferidos para o casarão centenário da Fundação Norte-

Mineira  de  Ensino  Superior,  agora  reformada  pelo  governo  do  Estado,  para  ser

transformada em museu regional.

Museu regional!... Essa é uma meta, minha Profa. Marina, que dividiremos com o

Estado de Minas Gerais. Precisamos, ali, dar continuidade às fases 2 e 3, para que

possamos,  de  forma bem respeitosa,  ter  a  oportunidade de,  por  meio  da  cultura

desenvolvida  por  nossa  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,  ajudar  o  povo

mineiro a construir sua história, e o respeito à sua história. A Faculdade de Direito -

Fadir - foi implantada em 1965 e, em 66, a Fafil desligou-se da Fundação Luiz de

Paula e passou a integrar a Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior. Em 1968,

começaram  a  funcionar  na  Fafil  os  cursos  de  Matemática,  Ciências  Sociais  e

Filosofia.  O  curso  de  Medicina  surgiu  em  1969.  Depois,  foram  criadas  outras

unidades da Fundação Universidade Norte-Mineira: a Faculdade de Administração e

Finanças - Fadec -, com os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências



986
____________________________________________________________________________

Econômicas, surgiu em 1972, e a Faculdade de Educação Artística - Faceart -, em

1987.  Por  meio  da  Constituição  mineira  de  1989,  a  FUNM  foi  transformada  na

Universidade Estadual de Montes Claros, instituída por meio do Decreto nº 30.971, de

9 de março de 1990. A efetiva integração da Unimontes, como autarquia, ocorreu, no

entanto,  a partir  de primeiro de agosto de 1990,  quando os servidores da extinta

FUNM passaram a ser incorporados ao quadro de pessoal do Estado.

Em todos esses momentos, a atuação da Assembleia Legislativa foi fundamental

para  a  consolidação  administrativa  e  estrutural  da  Universidade,  braço  forte  do

governo  de  Minas  no  Norte  das  Gerais.  Palavras  do  nosso  Governador,  Antonio

Anastasia, em momento muito especial de discussão sobre o ensino superior, durante

uma reunião na Universidade Federal de Minas Gerais. Frase essa que não podemos

jamais esquecer. Temos certeza de que, realmente, somos o braço forte do Estado de

Minas Gerais naquela região importantíssima do Estado.

Esse erguimento coletivo deve ser enaltecido, porque a memória imortaliza os seres

e  seus  feitos.  Com  alicerce  sólido,  amálgama  de  suores  da  gente  do  setentrião

mineiro e de colaboradores, que acreditam na educação como porta de entrada para

a  valorização  humana  completa,  a  Unimontes  gerou  a  oportunidade  para  que

milhares de pessoas pudessem alcançar um novo patamar social.

São  quase  50  mil  profissionais  formados.  A pesquisa,  a  extensão,  o  ensino,  o

avanço da pós-graduação,  aliados  à perseverança e  à dedicação de professores,

técnicos e gestores,  sociedade e corpo político Legislativo e Executivo, todo esse

universo propulsor materializou o tempo que se viveu até aqui e permitirá o advento

dos tempos que virão. É dessa forma, Deputado Arlen Santiago, que mais uma vez

agradecemos a V. Exa. a lembrança profícua de homenagear a nossa universidade

nos seus 50 anos.

É importante ressaltar, como lembrou outro montes-clarense ilustre, o antropólogo,

político, criador da UNB, professor Darcy Ribeiro, que a solidez de uma instituição

universitária perpassa pela visão democrática de gestão, já que a contribuição, como

os resultados obtidos,  é  coletiva,  solicitando de nós cada vez mais compromisso,

responsabilidade social, incluindo o viés da sustentabilidade, exigência do presente e

do futuro.
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A universidade moderna é o resultado de uma longa preparação que vai do século

VII  ao  século  XII,  como  corporação  constituída  juridicamente  dos  mestres  e

discípulos,  programas  estabelecidos,  cursos  regulares  e  com  graus  acadêmicos.

Passou também pelo pensamento cristão, num esforço generalizado para recuperar,

conservar,  incorporar e assimilar  os valores morais,  políticos, jurídicos,  literários e

artísticos do mundo criado pela Grécia, no século V a.C., e por Roma. É, portanto, a

universidade a catedral do conhecimento e o berço marcante da democracia.

Na Grécia antiga apareceram os primeiros professores, profissionais remunerados

do ensino superior, embora não mantivessem escolas como instituições. Seu método

poderia ser definido como um preceptorado coletivo, por se incumbirem da formação

completa dos jovens  que lhes eram confiados.  Posteriormente,  a educação grega

passou a supor um conjunto complexo de estudos com curso de retórica, filosofia e

medicina. Somente a partir do ano 1220, primeiro na França e depois na Inglaterra,

ocorreu  a  independência  da  universidade,  numa  espécie  de  libertação  da  visão

canônica.

A universidade passa a ficar afinada com os interesses culturais e sociais do seu

tempo. Com o advento do Iluminismo e, posteriormente, com a Segunda Revolução

Industrial, a universidade também se tornou instrumento profissionalizante, mesmo de

uma maneira fragmentada.

Evidentemente, essa evolução, como é na literatura e na economia, por exemplo,

ocorre conforme as exigências de cada tempo. É assim que também caminhamos.

Falando e construindo a história conforme o que o nosso tempo exige e deseja a

sociedade,  dando  respostas  aos  seus  clamores,  sugerindo estradas  e  apontando

direções como sugestão para uma vida de qualidade, digna.

A universidade brasileira ainda é uma criança. Nasceu em 1920 e, assim, não tem

ainda 100 anos.  A Universidade Federal  de Minas Gerais é de 1927, ainda como

universidade do Estado.

A nossa Unimontes completa 50 anos, criança que age como adulto, a contribuir

para  uma  sociedade  inclusiva,  que  combate  injustiças  sociais  e  aprimora  a

infraestrutura individual e coletiva que eleva o bem viver de uma vasta região. Segue

o que determina a legislação, que prediz que o ensino superior tem por objetivo a
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pesquisa,  o  desenvolvimento  das  ciências,  letras  e  artes  e  a  formação  de

profissionais de nível universitário.

O ensino superior é indissociável da pesquisa, atua através da extensão, abrindo

portas para a inclusão do ser humano nos mais diversos caminhos da existência. Mas

aquilo  que nos  diferencia  é  o  calor  humano.  É  a proximidade de amor  pelo que

fazemos, sabendo da sua importância e responsabilidade, por isso a Unimontes atua

pensando em novos tempos e novas conquistas com a visão plena do servir para

incluir, respeitando e dando a mão aos líderes, aos nossos gestores, aos técnicos

administrativos,  aos  nossos  aposentados,  indeléveis  e  marcantes  na  história  da

nossa Universidade.

Agradecemos  à  Assembleia  Legislativa  a  homenagem,  proposta  pelo  nobre

Deputado Arlen Santiago, a quem rendemos os nossos especiais agradecimentos,

extensivos aos Deputados que formam a bancada do Norte de Minas, homens de

valor que têm a Unimontes no coração e na ação, homens representantes do fulgor

democrático do Norte das Minas Gerais, que, mais uma vez, dizemos indispensáveis

à nossa Universidade, patrimônio maior, diamante do Estado das Minas Gerais.

Sr.  Presidente  Dinis  Pinheiro,  receba  os  nossos  agradecimentos  por  meio  do

Deputado José Alves Viana, meu ilustre colega de turma.

Exaltamos  também  o  Governador  Antonio  Anastasia,  que,  assim  como  o  seu

antecessor, o hoje Senador Aécio Neves, valoriza a educação como um todo e, em

especial,  a  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,  apoiando  suas  propostas  e

objetivos, fato que muito nos honra. Abraçamos os nossos parceiros de caminhada,

agradecendo-lhes.

O pensador Humberto Rohden afirma, ao analisar o Sermão da Montanha, que “a

verdadeira  natureza  do  homem  é  a  sua  atitude,  sub  ou  superconsciente,  e  não

apenas os  seus  atos  conscientes.  Pode alguém fazer  o bem sem ser  bom,  mas

ninguém pode ser realmente bom e não fazer o bem. Não basta que pratiquemos

atos externamente bons. É necessário que sejamos internamente bons”.

Nosso  desejo  de  servir,  como  ser  humano  e  instituição,  é  o  da  construção,

ampliando o território favorável aos que necessitam e estão desejosos por caminhar

rumo ao patamar em que o direito seja igual e a injustiça seja extirpada, porque ela é
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aliada ao infortúnio e inimiga da felicidade. Ser feliz é o nosso bem maior. É para isso

que trabalhamos e continuaremos a trabalhar, sob a tutela da ética e da dedicação.

O professor e escritor Antônio Cândido, analisando Guimarães Rosa, disse que, no

“Grande sertão: veredas”, a observação da vida sertaneja, a paixão pela coisa e o

nome  da  coisa,  a  capacidade  de  entrar  na  psicologia  do  rústico,  tudo  isso  se

transformou em significado universal. Na verdade, afirmou Guimarães Rosa, “o sertão

é o mundo”. A Unimontes saiu do sertão para o mundo, hoje realidade que pode ser

tocada,  “tangere”;  realidade transformadora, em eterno exercício para o tempo de

hoje e de amanhã, espalhando-se no exemplo do passado - e tendo nele a certeza de

que está no caminho correto.

Assim, sinceramente emocionado, agradeço a todos os que nos brindaram com sua

preciosa presença neste histórico e singular momento para a nossa, de todos e do

mundo, Universidade Estadual de Montes Claros. Muito obrigado.

Agradeço  aos  membros  da  nossa  Academia,  que  nos  ajudaram  a  redigir  essa

moção e que, certamente, exemplificam a importância da democracia em todos os

atos da Universidade.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Universitário da Unimontes,

que, sob a regência do Maestro Waldir Pereira da Silva, apresentará, acompanhado

por  Thiago  André  Souza  Ferreira,  as  seguintes  músicas:  “Laudate  Dominum”,  de

“Vesperae Solennes de Confessore”,  de Wolfgang Amadeus Mozart,  com a solista

Aparecida  Soares,  tendo  ao  clarinete  Ananias  José  da  Silva  Neto;  “Conquest  of

Paradise”, de Vangelis, trilha sonora do filme “A Conquista do Paraíso”; e “Montes

Claros Montesclareou”,  de Tino Gomes e Georgino Jr.,  tendo na percussão Talita

Gomes.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Exmo. Prof. João dos Reis Canela, Reitor da Universidade Estadual
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de Montes Claros - Unimontes - e nosso querido colega de turma, colega médico e

amigo, com quem convivemos tantos anos na nossa querida Montes Claros. É uma

alegria recebê-lo aqui, João, nesse cargo tão importante da educação superior em

nosso  Estado,  acompanhado  da  nossa  querida  Olívia,  mãe,  esposa  e  pessoa

extraordinária que o acompanha há tanto tempo e lhe dá tanta força, como você bem

já  disse.  Cumprimento  também  a  Vice-Reitora  da  Unimontes,  Profa.  Maria  Ivete

Soares  de  Almeida,  que  também  preside  a  Comissão  de  Organização  do

Cinquentenário da Unimontes, e a Vice-Reitora da Uemg, Profa. Santuza Abras, e,

por elas, todas as mulheres presentes e todas as mineiras, muito bem representadas

nesta  Mesa.  Cumprimento  ainda  meus  dois  ilustres  colegas,  parlamentares

extraordinários, representantes em Minas Gerais do Norte do Estado, principalmente,

que também engrandecem esta reunião: nosso amigo Gil Pereira, que também ocupa

o cargo de Secretário Estadual de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -  é  uma alegria  muito  grande,  Gil,  contar  com sua

presença nesta solenidade que engrandece o Norte de Minas -,  e  o meu querido

colega médico, extraordinário Deputado do Norte mineiro, Arlen Santiago, que, num

momento  de  grande  inspiração,  teve  a  feliz  ideia  de  trazer  a  esta  Casa  o  seu

requerimento.  E  este,  depois  de  seu  apoiamento  pela  Assembleia  Legislativa,

proporcionou esta grande e merecida homenagem à nossa querida Unimontes pelos

seus  50  anos  de  existência.  Parabéns,  amigo  Arlen  Santiago.  Cumprimento  os

professores, os pais de alunos, os alunos, o belo Coral e a todos que ajudaram a

fazer  este  espetáculo  extraordinário.  Cumprimento  ainda  todos  que  aqui  estão

acompanhando esta cerimônia; os nossos funcionários da Casa; a TV Assembleia,

que nos leva a vários cantos de Minas Gerais, e o povo de Minas Gerais, que nos

assiste por meio dela.

Tinha preparado um discurso, mas ele seria extremamente repetitivo. Contamos um

pouco da história, porque vivemos em Montes Claros durante seis anos, de 1970 a

1975, cursando medicina na nossa saudosa e querida Famed, uma das faculdades

que compuseram o extraordinário e alicerçado início da nossa Unimontes. Para não

me tornar repetitivo e voltar aos fatos, aos acontecimentos, à evolução histórica da

nossa instituição, vou complementar o que de tão bonito já foi contado aqui nesta
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noite. Talvez possamos até fixar algumas coisas.

João,  imagino  o  orgulho  e  a  satisfação  que  você  sente  em  dirigir  a  nossa

Unimontes, esta instituição que promove a educação superior cidadã não só para o

povo do Norte de Minas, mas também para o de outras regiões. Na nossa época,

havia muita gente de Belo Horizonte. O mais importante é que a Unimontes, fincada

no Norte de Minas, forma muitos norte-mineiros que ficam por lá. Isso é muito bom

para interiorizar não só o ensino superior, mas aqueles que se formaram no ensino

superior,  principalmente  o  ministrado  pela  nossa  Unimontes.  O  grande  mérito  da

Unimontes  é  justamente  interiorizar  o  ensino  e  promover  a  fixação  dos  seus

formandos  lá  mesmo,  a  fim  de  dar  desenvolvimento  e  assistência  ao  povo,  que

precisa de qualidade em todos os cursos tão bem ministrados por ela.

Fico muito feliz e, sem nenhuma demagogia, sinto-me muito jubiloso de presidir não

só como Presidente desta homenagem, mas principalmente como ex-aluno da nossa

Famed, da nossa Unimontes. Viria aqui para assistir à reunião, mas recebi o convite

para presidir esta reunião, que, anteriormente, seria presidida pelo nosso Deputado

Dinis Pinheiro. Fiquei lisonjeado e feliz da vida. Pude reencontrar e abraçar aqui o

meu colega e também rever tantos amigos de Montes Claros. A explicação disso não

nos pertence, mas Deus assim o quis.

João,  é muito  bom fazer  parte dessa história  da  Famed,  durante seis  anos,  da

nossa  Unimontes,  os  quais  eternizaram  o  nosso  conhecimento.  Muita  coisa  ou

praticamente tudo o que alcançamos de importante na nossa vida devemos a ela.

Além de médico pediatra e anestesiologista em minha cidade, Curvelo, e também

na região, inicialmente estudei em Montes Claros. Depois, fui Vereador por 6 anos,

Prefeito  por  4  anos  e,  há  14  anos,  estou  aqui  na  Assembleia  Legislativa.  Tenho

certeza de  que,  se não fosse formado médico  em  nossa Universidade,  não  teria

alcançado isso e seguido esse caminho. Devo muito à Unimontes e a Montes Claros,

às quais eternizo os meus agradecimentos.

João, leve o reconhecimento do povo de Minas Gerais, que, por esse requerimento

apresentado  pelo  Deputado  Arlen  Santiago,  manifestou  esta  homenagem  e

reconhecimento pelos 50 anos de bons serviços prestados. Esperamos que, muito

mais que os 40 mil alunos que se formaram e estão trabalhando nos vários cantos de
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Minas e do Brasil, a Unimontes tenha muitos outros 50 anos e muito mais que 40 mil

formandos e profissionais na educação e na cultura, em suas profissões, espalhados

pelo Norte de Minas, por Minas e por todo o Brasil.

Unimontes, parabéns pelos 50 anos dessa bela existência. Muito obrigado.

Para  marcar  esta  noite,  em  nome  do  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,

Deputado Dinis Pinheiro, passo às mãos do Reitor da Unimontes um livro elaborado

pela nossa Casa sobre as cidades históricas mineiras, em uma edição especial, como

lembrança desta noite memorável de homenagem aos 50 anos da Unimontes.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 21, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 9h41min, 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. Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

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 debater os constantes roubos a caixas eletrônicos nas agências

bancárias, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Rosani Aparecida Souza Lopes, Presidente do Conselho Municipal de Defesa Social

de Sete Lagoas, solicitando reunião com esta Comissão para relatar a situação em

que se encontra o Município e as 11 cidades que pertencem a região; e dos Srs. Luiz

Carlos Rezende e Santos, Juiz de Direito Coordenador Executivo do Projeto Novos

Rumos, encaminhando o termo de reunião relativo à visita realizada à Penitenciária
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Nelson  Hungria,  na  Comarca  de  Contagem,  no  último  dia  12  de  março,  para

conhecimento  e  providências  necessárias,  e  Deputado  Estadual  Romel  Anízio,

encaminhando sugestão para que esta Comissão convide o Major PM Oliveiros para

expor sobre o combate à violência no campo, devido a sua exitosa experiência nessa

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

designou os relatores citados a seguir:  Projeto de Lei nºs 2.042/2011, no 1º turno

(Deputado Sargento Rodrigues); 1.058/2011, em 1º turno e 1.545/2011, em 2ºturno

(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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

3.010/2012. Registra-se a presença do Deputado Célio Moreira. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Secretaria  de Estado de Defesa Social,  ao Comando da Polícia

Militar, à Chefia de Polícia Civil, e aos Comandos das Guardas Municipais de Belo

Horizonte,  Contagem  e  Betim  pedidos  de  providências  para  a  criação  de  uma

comissão de estudos visando à integração dos protocolos operacionais de cada uma

dessas corporações e a viabilização de um sistema de Registro de Ocorrências de

Defesa Social unificado e compartilhado, com a participação do Sindguardas; sejam

encaminhados ao Governador do Estado e ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte

pedidos  de  providências  para  que  estudem  a  possibilidade  de  a  Capital  ser

beneficiada por um projeto-piloto de prevenção à criminalidade e de atuação conjunta

da  Polícia  Militar  e  da  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte,  inclusive  com  a

viabilização de um sistema de Red's compartilhado; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

(2), em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de

providências para aumentar o número do efetivo policial na Cia. sediada no Município

de Cambuí, devido aos óbices do policiamento ostensivo, conforme dados da PMMG;

seja realizada reunião de audiência pública no Município de Cambuí para debater as

questões de segurança pública na Comarca, em razão do alto índice de criminalidade

na região; do Deputado Luiz Carlos Miranda (5) em que solicita seja realizada visita
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ao Secretário de Defesa Social, para discutir a situação da segurança pública nos

municípios componentes da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas Gerais,

tais como efetivo das forças policiais e viaturas, bem como a instalação de um Posto

de Perícia Integrada; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências  para  a  imediata  assunção  da  Cadeia  Pública  de  Guanhães  pela

Subsecretaria de Administração Prisional, possibilitando assim a liberação de vários

servidores para o policiamento ostensivo; seja encaminhado ao Secretário de Saúde

pedido de providências para a liberação do Samu no Município de Guanhães, em

virtude da precariedade do socorro às vítimas de acidentes na região, principalmente

na MG 120; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para  a  recomposição  dos  efetivos  das  polícias  militar  e  civil  no  Município  de

Guanhães,  bem  como  a  melhoria  da  infraestrutura  dessas  forças  policiais;  seja

encaminhado ao Corpo de Bombeiros  Militar  pedido  de providências  para instalar

uma fração do Corpo de Bombeiros  no Município  de Guanhães com o  intuito  de

atender os 33 municípios da região, que possui uma população aproximada de 300

mil pessoas; dos Deputados João Leite e Luiz Carlos Miranda em que solicitam sejam

encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, ao Comandante-Geral da Polícia Militar,

ao Chefe da Polícia Civil e aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras dos Municípios

da  Microrregião  de  Guanhães,  para  conhecimento,  as  notas  taquigráficas  da  7ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, que discutiu as condições precárias em que

se encontram a infraestrutura da segurança pública e o efetivo da Polícia Militar no

Município;  do  Deputado Antônio  Carlos  Arantes em  que solicita  seja  convidado a

participar desta reunião o Sr. Alfredo Alves de Oliveira Melo, Diretor de Supervisão e

Normas  do  Sicoob  Central  Cecremge,  representando  seu  Presidente,  Dr.  Luiz

Gonzaga. Logo após, é rejeitado o requerimento do Deputado Délio Malheiros em

que solicita seja formulado apelo à Secretaria de Estado de Defesa Social para que

agilize  a  utilização  da  internet  para  fins  de  registro  de  ocorrências  policiais.  A

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

PM Jorge Vieira da Rocha, Subdiretor de Apoio Operacional, representando o Cel.

PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de



995
____________________________________________________________________________

Minas Gerais;  Capitão PM Harley Wallace Moreira,  Chefe da  Seção de Apoio ao

Emprego Operacional – Daop -; Márcio Simões Nabak, Chefe do Departamento de

Investigação de Crimes contra o Patrimônio - DICCP -, representando Cylton Brandão

da Matta, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Alexandre Chaves de

Andrade,  Delegado  de  Polícia  Federal,  representando  Fernando  Durán  Poch,

Superintendente Regional da Polícia Federal; Joaquim José Miranda Júnior, Promotor

de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,

da Execução Penal e do Juri; Thiago de Lima Machado, Delegado de Polícia Civil;

Vicente  Ferreira  Guilherme,  Delegado  Chefe  do  Departamento  Estadual  de

Operações – Deoesp –;  Eber  Alexandre  de  Oliveira,  Investigador  de  Polícia  Civil;

Alfredo Alves de Oliveira Melo, Diretor de Supervisão e Normas do Sicoob Central

Credemge, 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, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 15/5/2012

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac e

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

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

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

reunião se destina a discutir a reinserção social do usuário de droga e a atenção à

família, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado
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André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular,  encaminhado as

propostas oriundas da Proposta de Ação Legislativa nº 1.669/2012, do Parlamento

Jovem  Minas  2011,  com  a  temática  “Drogas:  como  prevenir”.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Regina

Machado, Mestre em Saúde Pública da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais;  Ana  Luíza  César  Viana,  Superintendente  Técnica  Adjunta  da  Terra  da

Sobriedade,  representando o Sr.  Ronaldo Guilherme Viteli  Viana,  Superintendente

Técnico  da  Terra  da  Sobriedade;  Camila  Grissi  Pimenta,  Defensora  Pública  do

Estado;  e  Rosimeire  Aparecida  da  Silva,  Coordenadora  de  Saúde  Mental  da

Secretaria Municipal de Saúde; os Srs. Paulo Cézar Amaral, psicoterapeuta, consultor

em dependência e codependência Química, representando o Sr. Luiz Carlos Rossini,

Vice-Presidente  da  Federação  Brasileira  de  Comunidades  Terapêuticas;  João

Francisco de Souza Duarte,  Coordenador  Regional  do Grupo Amor Exigente;  e o

Cap.  PM.  Hudson Ferraz,  da  Diretoria  de  Apoio  Operacional  da  PMMG, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais.

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Tadeu Martins Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Célio  Moreira  e  Fred  Costa  (substituindo,  respectivamente,  o  Deputado  Carlos

Mosconi e a Deputada Luzia Ferreira, pelo BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Alencar da

Silveira  Jr,  Sargento  Rodrigues,  Inácio  Franco,  Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,

Fabiano Tolentino e Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a debater a taxa de

segurança pública, devida pela prestação do serviço de segurança pública para a

realização  de  eventos  no  Estado,  bem  como  o  comportamento  de  policiais  civis

nesses eventos. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, cuja

relatoria avocou a si: em turno único, Projetos de Lei nºs 2.527 e 2.776/2011. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.508/2011 e

3.014/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  Requerimento  nº  2.972/2012.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 56/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  recebe  requerimento  do  Deputado  Fred

Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de

discutir a gratuidade do acesso a eventos culturais no Estado por músicos inscritos na

Ordem dos Músicos de Minas Gerais. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Elismar Prado (3) em que solicita seja

encaminhado aos Prefeitos Municipais e aos Presidentes das Câmaras Municipais de

Ituiutaba,  de  Araguari  e  de  Patrocínio  pedido  de  providências  para  que  seja

constituída, em cada Município, uma comissão com o intuito de implementar a Lei

Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,

para dispor  sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. É

aprovado relatório de visita à Associação Comunitária da Vila Santana do Cafezal,

realizada no dia  8/5/2012.  Registra-se a  presença da Deputada Luzia  Ferreira.  A

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

Roberto  de  Carvalho  Silva,  Assessor  da  Superintendência  de  Tributação  da

Secretaria de Estado de Fazenda, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini

Lima,  Secretário  de  Estado  de  Fazenda;  Élder  Gonçalo  Monteiro  Dangelo,
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Subcorregedor  de Polícia Civil  do Estado,  representando o Sr.  Cylton Brandão da

Matta, Chefe dessa corporação; o Sr. Cap. PM Roberto Martins, representando o Cel.

PM Márcio Martins Sant'ana, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; o

Cel.  BM Matuzail Martins da Cruz, Diretor Institucional do Corpo de Bombeiros do

Estado de Minas Gerais, representando o Cel. BM Sílvio Antonio de Oliveira Melo,

Comandante-Geral dessa corporação;  o Sr.  Leonardo Dias Oliveira, Presidente da

Associação Brasileira de  Produtoras  de  Eventos;  a Sra.  Mônica Ribeiro Monteiro,

Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Estado de Minas

Gerais; os Srs. João Wellington Esteves, Presidente da João Wellington Promoções;

Carlos Alberto D. R. Xaulim, Diretor da Cadoro Eventos; José Eder Leite, Presidente

da Associação dos Sindicatos Rurais do Oeste Mineiro e Vice-Presidente da Faemg;

e  Irajá  Ferreira  Nogueira,  Presidente  do  Sindicato  Rural  de  Divinópolis,  que  são

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

Célio  Moreira,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

cumprida a finalidade desta, 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, 17 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos Nacional e de Israel - Palavras

do Deputado João Leite - Palavras do Sr. Rafael Eldad - Exibição de vídeo - Entrega

de placa - Palavras do Sr. Marcos Brafman - Apresentação musical - Apresentação

artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Carlos Arantes - Doutor Viana - João Leite.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 comemorar o Dia da Independência do Estado

de Israel.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcos Brafman,

Presidente  da  Federação  Israelita  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Rafael  Eldad,

Embaixador de Israel no Brasil; Sílvio Musman, Cônsul Honorário de Israel em Belo

Horizonte;  Vereador  Heleno  Abreu,  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e

Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Jacques  Ernest  Levy,  Presidente  do  Instituto  Histórico  Israelita  Mineiro;  Sérgio

Pitchon, Cônsul Honorário da Polônia; Uri Alanati, Vice-Presidente da Habonim Dror;

Jaime Aronis, Diretor Executivo da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais;

Carlos Malamut, Vice-Presidente da Congregação Israelita Mineira – CIM –; e Carlos

Augusto dos Santos, Coordenador Nacional da Operação Êxodo Ebenezer Brasil; das

Exmas. Sras. Nícia Back Sternick, Diretora da Wizo, representando Beth Bronfen; e

Mara Kraiser, Presidente da Wizo; do Exmo. Sr. Roberto Alves de Souza, Bispo da

Igreja Metodista; das Exmas. Sras. Iara Leventhal, Diretora da Escola Theodor Herzl;

e Sarah Vaintraub, Presidente do Sindiprom; do Exmo. Sr. Leonardo Alanati, rabino da

Congregação Israelita Mineira; da Exma. Sra. Ana Zarnowski, Presidente da Naamat

Pioneiras; e do Exmo. Sr. Vereador Pablito.

Acusamos  o  recebimento  de  mensagens  enviadas  pelos  Exmos.  Srs.  Marcio

Lacerda,  Prefeito  de  Belo  Horizonte;  Deputado Federal  Bilac  Pinto,  Secretário  de

Estado; Senador Aécio Neves;  e Deputado Braulio  Braz,  Secretário  de Estado de

Esportes e da Juventude. Por meio dessas mensagens, os autores cumprimentam o

Deputado João Leite pela brilhante iniciativa, bem como o Cônsul, o Embaixador de

Israel no Brasil,  aqui presente, representando os membros da Federação Israelita,

pela importante comemoração.

Execução dos Hinos Nacional e de Israel

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

pela cantora Paola Giannini, e, a seguir, o Hino de Israel, que será interpretado pelas

alunas Stella e Betina Geber.

- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado João Leite

Exmo.  Sr.  Deputado  Doutor  Viana,  representando  o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  Exmo.  Sr.

Embaixador de Israel no Brasil, Rafael Eldad; Sr. Presidente da Federação Israelita

do Estado de Minas Gerais, Marcos Brafman; Exmo. Sr. Cônsul Honorário de Israel

em Minas Gerais, Sílvio Musman; e Exmo. Sr. Vereador de Belo Horizonte, Heleno de
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Abreu, senhoras e senhores, retornamos aqui à Assembleia Legislativa, neste ano,

para, novamente, lembrarmos a importância desta data não apenas para o povo de

Israel, mas também para o mundo inteiro. Falava, em entrevista à TV Assembleia, da

importância desta data para a humanidade, para a civilização em que vivemos e que,

muitas  vezes,  é  tão  atacada  em  valores  tão  fundamentais  que  o  povo  de  Israel

defendeu e consagrou na Declaração Universal dos Direitos Humanos: o direito  à

expressão e o direito à religião e à crença. Esses direitos, assim como o direito à

vida, tão fundamentais, são agredidos e ameaçados nos dias atuais. Todos os anos

devemos nos reunir aqui para celebrar esses direitos.

Para que esses direitos pudessem ser alcançados, mais de 6 milhões de judeus

perderam  suas  vidas.  Pelo  seu  sangue,  pudemos  ter  esses  marcos  legais  que

orientam  as  nações  nos  dias  atuais,  o  que  devemos  celebrar  sempre,  fortalecer

sempre e defender sempre. Escolhi neste ano um tema muito caro a nós, mineiros e

brasileiros.  E  Israel  tem  muito  que  contribuir  para  com  a  nossa  querida  nação

brasileira.  Escolhi também um versículo da palavra de Deus, do Profeta Jeremias,

que diz, no capítulo 2, versículo 7: “E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes

o seu fruto e o seu bem”.

A terra, bem mais que um bem de produção, regeu a estrutura social por milhares

de anos. O homem estava vinculado umbilicalmente à terra, nela morava e dela tirava

seu sustento, o controle dela determinava a organização e o poder na sociedade. A

partir da Revolução Industrial, a importância do controle da terra foi sendo reduzida,

seu valor político-econômico minimizado. Mas, nos tempos atuais, ela ressurge de

forma vigorosa.  Os olhos  da humanidade a ela  se voltaram, seja pelas  questões

ambientais, seja pela própria sobrevivência.

Um dos principais desafios contemporâneos é utilizar a produtividade sem agredir o

meio  ambiente  e  com  o  menor  consumo possível  de  água.  Para  bem  mais  que

alimentar  a  aldeia  ou  a  cidade,  sustentar  os  bilhões  que povoam  nosso planeta,

principalmente em regiões em que água e terra arável são escassas, foi justamente a

necessidade  de  produzir  alimentos  com  poucos  recursos  naturais  que  fez  da

tecnologia agrícola israelense uma das mais desenvolvidas do mundo, especialmente

no que tange à irrigação. A irrigação é uma técnica milenar que se confunde com o
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desenvolvimento e a prosperidade econômica dos povos, pois muitas civilizações se

desenvolveram  em  regiões  áridas,  onde  a  irrigação  foi  a  mola  mestra  do

desenvolvimento e da prosperidade.

Darei  alguns  números.  Quando  o  Embaixador  era  recebido  pelo  Presidente  da

Assembleia, que esteve com ele,  com o Cônsul,  com o Presidente da Federação

Israelita,  Marcos  Brafman,  e  outras  pessoas  da  comunidade  judaica,  nosso

Presidente se mostrava muito impressionado com o sofrimento que há no semiárido

brasileiro,  em que também incluímos Minas Gerais,  mais precisamente o Norte do

Jequitinhonha.  E  ele  não  se  conteve,  ligou  imediatamente  para  o  Secretário  de

Desenvolvimento  do  Norte  de  Minas,  do  Jequitinhonha,  do  Mucuri,  já  querendo

mandar imediatamente o Secretário para Israel, porque esta Casa é uma caixa de

ressonância; é à Assembleia Legislativa que chegam todos os reclamos do povo. E,

neste momento, o sofrimento é muito grande no semiárido de Minas Gerais. Ele fez

esse contato, e o Cônsul Sílvio Musman imediatamente deu seu cartão para que o

contato entre o governo de Minas e o de Israel se fortaleça cada vez mais, buscando

soluções para o nosso Estado.

No semiárido brasileiro, o índice é de 800mm anuais de chuva. O índice médio de

chuva em Israel é de 600mm por ano. Na região Sul, onde está o deserto de Negev,

esse índice não chega a 30mm por ano. E o nosso Embaixador lembrava-se das

tâmaras, na região do Mar Morto. Tive oportunidade de acompanhar o Governador

Anastasia até lá e ver tantas tâmaras, uma plantação impressionante naquele grande

deserto  com  tão  pouca precipitação de chuva por  ano,  enquanto  temos mais  no

semiárido mineiro e no brasileiro e, todos os anos, os que ali habitam sofrem tanto.

Um  rápido  giro  por  algumas  cidades  israelenses  nos  revela  um  pouco  o  perfil

agrícola dessa nação que hoje homenageamos: o sistema de produção é intensivo,

todo pedaço de terra é uma lavoura, e toda lavoura tem irrigação. Israel é um grande

especialista na cadeia agrícola e exportador de agrotecnologia, tendo desenvolvido

eficazes sistemas de dessalinização da água do mar e soluções para tratamento de

água de esgoto para uso em irrigação.

Devemos nos inspirar em Israel e buscar nessa nação amiga o conhecimento e a

experiência para socorrer o nosso abandonado semiárido que reúne 1.133 Municípios
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de 11 Estados, onde vivem 27 milhões de brasileiros, o que corresponde a 15,5% da

população  nacional.  Há  11  milhões  de  crianças  e  adolescentes  até  17  anos  no

semiárido, ou seja, 41,3% da população total dessa região. De acordo com o estudo

Crianças  e  Adolescentes  no  Semiárido  Brasileiro,  realizado  pelo  Unicef,  esses

meninos e meninas lutam para sobreviver e se desenvolver em uma região na qual a

taxa de mortalidade infantil é superior à média nacional em 95% das suas cidades; as

afecções  perinatais,  as  infecções  respiratórias  agudas  e  deficiências  nutricionais

respondem por 33,8% dos óbitos das crianças menores de 1 ano; cerca de 350 mil

crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, estão fora da escola; mais de 390 mil

adolescentes são analfabetos; uma a cada seis crianças de 10 a 15 anos trabalha,

está fora da escola.

Como  em  todo  o  Brasil,  os  problemas  das  crianças  e  dos  adolescentes  do

semiárido agravam-se na zona rural. De acordo com o mesmo estudo do Unicef, 75%

das  famílias  vivem  com renda  “per  capita”  de  menos  de  meio  salário  mínimo.  A

justificativa da total inexistência de chuvas tem alimentado, historicamente, o quadro

de vulnerabilidade e miséria no semiárido. No entanto, análises comparativas com

outras regiões semiáridas do mundo mostram que o semiárido brasileiro não sofre

com falta  de água, mas com irregularidade da chuva. Isso faz com que 42% das

crianças e dos adolescentes do semiárido não tenham acesso a poço, rede geral ou

nascente, o que afeta diariamente sua vida e limita seu desenvolvimento.

Outros fatores igualmente relevantes agravam as condições de sobrevivência nessa

região,  como  mostram  os  indicadores  econômicos  e  sociais  amplamente

desfavoráveis. Questões relacionadas à titularidade da terra, dimensões do latifúndio,

baixa oferta de alimentos, rede de serviços insuficiente, baixa oferta de trabalho e

renda também são agravantes que ainda não ocupam o espaço de que precisam no

processo de formulação e implementação de políticas públicas para a promoção do

bem comum na região semiárida.

Dados obtidos em 211 Municípios dos Estados atingidos pela última grande seca

indicam  que,  nesses  locais,  houve  aumento  considerável  da  exploração  sexual

infanto-juvenil; elevação do número de crianças e gestantes desnutridas em função

da  diminuição  considerável  da  produção  de  alimentos;  e  intenso  processo  de
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fechamento de escolas em função da falta de água. Logo, a responsabilidade pelos

indicadores ligados à infância não cabe tanto às condições climáticas em si, mas à

falta  de  investimentos  em  infraestrutura  e  em  políticas  básicas  de  saúde,  de

educação, de assistência social e à escassez de programas de geração de emprego

e renda.

Boa parte dos problemas aqui citados estariam resolvidos se levássemos água a

esses milhões de irmãos do semiárido. Mais uma vez devemos espelhar-nos na Terra

Prometida. E, ao homenagear o Estado de Israel, quero, em nome do povo mineiro,

agradecer  à  Federação  Israelita  pelo  seu  empenho  e  comprometimento  na

construção  de  dias  melhores  para  o  povo  mineiro.  Graças  ao  seu  amor  e

solidariedade  com  Minas  Gerais,  liderou  duas  missões  a  Israel,  levando  os

Governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia, que visitaram empresas e firmaram

parcerias nas áreas tecnológica e de segurança. Sei que, no encontro do Embaixador

com o  Governador  Antonio Anastasia,  hoje um tempo foi  dedicado à continuação

desses  entendimentos  tão  fundamentais.  Israel  aponta  para  Minas  Gerais  uma

solução  para  essa  nossa  população  tão  carente,  tão  necessitada.  Com  base  na

experiência de Israel nós podemos melhorar a vida desses mineiros. Espero que a

vinda  do  nosso  Embaixador,  os  esforços  do  nosso  Cônsul,  da  nossa  Federação

alcancem o semiárido mineiro, essas nossas crianças e que todas as pessoas vivam

dias melhores. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Rafael Eldad

“Shalom”. Boa noite a todos. Sr. Presidente desta reunião, Deputado João Leite,

iniciador deste projeto; Presidente da Comunidade Judaica, Sr. Cônsul Honorário de

Israel,  toda  a  Mesa  de  honra,  prezados  amigos,  é  uma  emoção  estar  aqui

presenciando esta homenagem a Israel em seu aniversário de 64 anos. Essa é uma

amostra muito forte e muito consistente da amizade que une o povo de Minas Gerais

ao de Israel, prova cada vez maior dessa aproximação entre as duas partes. Esta é

minha primeira visita a este Estado tão rico em recursos naturais, mas especialmente

rico por sua gente, que vê as grandes realizações que podemos levar a cabo juntos

para criar uma amizade baseada nessa cooperação, nessa missão de criar melhores

condições de vida para os dois povos.
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Israel  está  celebrando  64  anos  de  independência.  Muitas  vezes,  para  nós,

israelenses, para judeus do mundo inteiro e para grande parte da humanidade parece

um sonho, parece difícil acreditar que isso está ocorrendo. Pensar que um povo foi

expulso de sua terra há 2 mil anos e, durante tantos séculos, durante mais de 30

gerações,  foi  discriminado,  perseguido,  massacrado,  mas, apesar de tudo, apesar

dessa  história  tão  difícil,  teve  um  renascimento,  teve  outra  oportunidade  de

estabelecer uma independência, uma soberania, um Estado seu, uma casa, onde não

somente os israelenses, mas todos os judeus do mundo sabem que no momento

necessário sempre haverá aberta uma porta para eles.

Isso é algo difícil de compreender. Eu, muitas vezes, fico pensando no privilégio de

viver numa época em que o povo judeu outra vez tem o seu Estado, outra vez é dono

de seu destino, de sua soberania. E não é somente isso. Fico pensando no privilégio

da nossa geração de ter  esse Estado,  porque,  apesar  de todas as dificuldades –

temos  muitas  dificuldades  e problemas  -,  desenvolvemos um Estado,  uma nação

modelo, exemplo para muitos, com serviços sociais de solidariedade, de apoio entre

os mais velhos e os mais jovens. Desenvolvemos uma sociedade que se preocupa

constantemente com o outro. Por  exemplo,  quando ocorre em Israel um atentado

terrorista e alguém morre, cada pessoa sente dentro de seu coração como se fosse

um  irmão,  um  parente  seu,  uma família,  apesar  de  não  conhecer  a  pessoa  que

morreu no atentado. É esse sentimento tão forte de solidariedade e de união que

temos em Israel. Temos ainda os serviços de saúde, de educação, a tecnologia, a

ciência e 10 Prêmios Nobel em 64 anos. Não sei quantos países no mundo com uma

população tão pequena e problemas tão grandes conseguiram 10 Prêmios Nobel em

física, química, economia, paz e tantas outras áreas.

Este  é  um momento  de  alegria,  de  satisfação.  É  um momento  de  sentir  muito

orgulho  como  Estado,  como  nação.  Mas  a  nossa  alegria  ainda  não  pode  ser

completa,  a  nossa  satisfação  não  pode  ser  completa,  porque  temos  muitos

obstáculos,  muitos  problemas  para  resolver.  O  primeiro  problema que  ainda  não

resolvemos é conseguir paz, “shalom”; é conseguir viver como qualquer outra nação

do mundo, com o direito mais básico de cada ser humano, que é viver em paz, sem

ameaças,  sem  ter  medo  constantemente,  sem  ter  que  defender  sua  população
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constantemente.

Não sei  se isso vai  ocorrer,  mas temos que manter  essa esperança de que no

próximo aniversário, nos 65 anos, possamos festejar de maneira completa e plena

essa alegria que é a independência. Queremos ter paz e, com isso, ter nosso sonho

totalmente realizado. Muito obrigado a esta Assembleia, muito obrigado ao Deputado

João  Leite  por  esse  gesto,  pela  amizade.  Com  o  prosseguimento  das  nossas

reuniões, espero que possamos criar cada vez mais conteúdo dentro dessa amizade

entre Minas Gerais e o Estado de Israel. Muito obrigado. “Shalom” a todos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

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

da Assembleia Legislativa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  fará a entrega ao Sr.  Marcos

Brafman,  Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais,  de placa

alusiva  a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes  dizeres:  “O

Estado  de  Israel  tem  muitos  motivos  para  comemorar  sua  independência,

reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 14/5/48. O país é uma das

mais avançadas economias do mundo e ostenta uma excelente qualidade de vida.

Com um passado extremamente rico e um presente que se estabelece em torno de

uma  cultura  pluralizada,  Israel  pode  se  orgulhar  sempre  de  todo  o  esforço

empreendido durante milênios para ser uma grande nação. A Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,  reconhecendo o valor e a contribuição do Estado de

Israel para o nosso Estado e para o País, rende a ele justa homenagem pelo 64º

aniversário de sua independência”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o Deputado João Leite,

autor do requerimento, apoiado por todos os Deputados desta Casa, que suscitou

esta homenagem aos 64 anos da independência do Estado de Israel, para fazer parte

da cerimônia de entrega dessa placa ao representante de Israel.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Marcos Brafman

Boa noite a todos e a todas. Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Presidente desta

Mesa,  representando  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,

Deputado Dinis  Pinheiro,  a  quem agradeço esta homenagem e o recebimento da

placa;  Exmo.  Sr.  Deputado  João  Leite,  grande  amigo  da  comunidade  judaica  de

Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que há

vários anos nos permite comemorar nesta Casa o aniversário da independência do

Estado de Israel. Muito obrigado novamente. Exmo. Sr. Rafael Eldad, Embaixador de

Israel  no Brasil,  seja muito  bem-vindo a Minas  Gerais;  Exmo. Sr.  Sílvio  Musman,

Cônsul  Honorário  de  Israel  em Minas  Gerais,  nosso ex-Presidente  da  Federação

Israelita;  caro Heleno Abreu, Vereador de Belo Horizonte. Cumprimento também o

Vereador  Tablito;  caro Rabino Leonardo Alanati;  Presidentes e representantes das

nossas entidades filiadas, já nominados. Cumprimento os nossos ex-Presidentes Dr.

Ary Margalith,  Dr.  José Yen Traub,  Dr.  Naftali  Klotz,  Dr.  Marx  Golgher,  e,  na sua

pessoa, os Conselheiros da Federação Israelita aqui presentes; o Sr. Sérgio Pitchon,

nosso Cônsul da Polônia e Diretor da Federação Israelita; o Sr. Eduardo Kuperman,

nosso Vice-Presidente, e, na sua pessoa, todos os Vice-Presidentes e Diretores da

Federação Israelita;  o Sr.  Jaime Aronis, nosso Diretor Executivo; e os funcionários

desta Casa.

Senhoras  e  senhores,  estamos  vindo  de  uma  sequência  de  eventos  muito

emocionantes para o povo judeu. Relembramos, no mês passado, o Yom Hashoá, o

dia em memória aos nossos 6 milhões de homens, mulheres e crianças cruelmente

exterminados  pelos  nazistas  no  Holocausto.  Em  seguida,  celebramos  o  Yom

Hazicaron  em  memória  aos  quase  23  mil  soldados  -  a  grande  maioria  desses

soldados entre 18 e 23 anos de idade – que deram suas vidas em quase uma dúzia

de  guerras  contra  o  Estado  de  Israel.  Comemoramos  então  o  Yom  Hatzmaut,  a

Independência  de  Israel,  e  ontem  o  Yom  Yerushalain,  dia  da  reunificação  de

Jerusalém, em 1967, quando finalmente judeus, cristãos e muçulmanos passaram a

ter livre acesso a seus lugares históricos e sagrados. Jerusalém, a Capital legítima de

Israel, cuja importância para o povo judeu tem firma reconhecida pelas 657 vezes em

que  é  citada  no  Velho  Testamento.  São  eventos  celebrados  pelo  povo  judeu  do
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mundo inteiro, porque sabemos que a existência do Estado de Israel como ele é hoje

–  como tivemos oportunidade de ver  no vídeo há pouco – sem dúvida  nenhuma

tornou-se a melhor homenagem a todos aqueles que sacrificaram a sua vida ao longo

da história de nosso povo.

Israel  se  tornou,  Deputado  João  Leite,  uma  nação  ímpar,  “sui  generis”,  onde

constantemente observamos como são desproporcionais várias questões em relação

a  esse  jovem  país  de  64  anos.  Nos  campos  da  ciência,  tecnologia,  medicina,

agricultura, entre outros, Israel tem um destaque mundial totalmente desproporcional

ao seu tempo de existência, ao seu território, à sua população. Como bem mencionou

o nosso Embaixador, é hoje, sim, o país no mundo com o maior número de Prêmios

Nobel “per  capita”:  são 10 Prêmios Nobel  a Israel.  Talvez isso se dê, modéstia à

parte, porque se concentraram em Israel a genialidade e a criatividade do povo judeu,

além, naturalmente, da necessidade, mas também porque nosso povo possui um dos

preceitos fundamentais, que é trabalhar em prol da melhora de vida da humanidade.

Isso está enraizado em nosso DNA. Nesse ponto, Deputado,  pode ter  certeza do

compromisso  da  comunidade  judaica  de  Minas  Gerais  em  apoiá-lo  no  que  for

necessário em relação ao semiárido do Norte de Minas.  Teremos uma satisfação

enorme em colaborar com o que for possível em relação ao semiárido do Norte de

Minas.

Em 64 anos de existência, as exportações de Israel cresceram de US$6.000.000,00

para  US$90.000.000.000,00  anuais!  Grande  parte  dessa  exportação  ocorre  em

tecnologia e desenvolvimento científico e tecnológico. Israel é o país hoje que possui

o  maior  número,  ou  quase  o  maior  número  de  correspondentes  da  imprensa

internacional.  Porém,  o  que  vemos  no  dia  a  dia,  com  algumas  exceções,

naturalmente,  é  uma disparidade  entre  a  realidade  dos  fatos  e  a  capacidade  de

interpretá-los com isenção. Aliás, uma constatação: sempre que é transmitida uma

notícia do Oriente Médio, pergunto, onde está o repórter? Em Israel, naturalmente, a

única  democracia  da  região,  onde ele tem total  liberdade de expressão,  inclusive

contra o próprio Estado de Israel. Tente fazer isso em algum outro país da região para

ver o que acontece com o repórter...

Mas as desproporções continuam. E quero ser um pouquinho mais enfático do que
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foi o Embaixador em relação a alguns aspectos que são preocupantes. Israel, um

país integrante da ONU, convive hoje com 50 mil foguetes apontados contra a sua

população civil. Estimam-se 10 mil foguetes em Gaza e 40 mil foguetes do Hezbolah

no Líbano.  Nos últimos anos, é bom lembrar,  já  foram disparados cerca de 8 mil

foguetes contra a população civil  de Israel.  Porém, ante qualquer ação militar  em

defesa legítima pelo Estado de Israel, as mais variadas entidades, organizações e

alguns movimentos se manifestam. E aí, então, surge feroz o antissemitismo, hoje

mascarado de anti-israelismo. Essa afirmação fica cada vez mais evidente quando se

vê,  por  exemplo,  um verdadeiro  massacre  contra  civis  na  Síria,  patrocinado  pelo

ditador Assad, apoiado pelos xiitas do Líbano e do Irã. E essas mesmas entidades

não se manifestam e nem mesmo demonstram proporcional indignação.

Israel  é  o  único  país  do  planeta  que  precisa  ter  um  poderio  militar

desproporcionalmente gigantesco em relação ao seu tamanho, para que garanta a

sua  existência  constantemente  ameaçada  pelos  que  não  enxergam  a  paz  como

alternativa viável. Menciono outro problema: o Presidente do Irã, o Hitler do século

21, o financiador do terrorismo internacional, a ameaça real para a paz mundial que

segue a mesma cartilha do ditador nazista, avisa que pretende eliminar do mapa o

Estado de Israel. Acabamos de ver o quanto esse Estado traz de benefícios para a

humanidade, o quanto produz de desenvolvimento científico e tecnológico.

Foram 4 mil anos de história do povo judeu, que oscilou entre liberdade, escravidão,

dependência e opressão, sobrevivência e tentativa de extermínio. Há 64 anos foi feita

justiça histórica. A exemplo do direito conferido a todos os outros povos do mundo, foi

declarada  a  independência  do  Estado  de  Israel,  a  segurança  de  um  futuro  de

liberdade para o povo judeu, o que explica facilmente, Sr. Embaixador, o nosso apoio

incondicional e nosso aplauso aos que construíram o nosso porto seguro hoje.

Para encerrar, temos permanente a crença nas pessoas de bem que enxergam o

risco que vem dos radicais de pensamento único, risco esse para toda a humanidade,

não apenas para Israel ou para as minorias. Está nas mãos dessas pessoas que

entendem a importância da liberdade e da democracia garantir para a humanidade

um futuro de paz e tolerância entre os povos. Por tudo o que foi feito nesses 64 anos,

é  incontestável  que o  Estado de Israel  esteja  perfeitamente inserido  como nação
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democrática  e  participante  ativo  e  interessado  na  construção  desse  futuro.  Vida

eterna, prosperidade e paz em Israel. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Coral Infanto-Juvenil  Theodor

Herzl, que, sob a regência da maestrina Débora Andrade, apresentará as seguintes

canções tradicionais judaicas: “Hava Nagila” e “Oseh Shalom”.

- Procede-se à apresentação musical.

Apresentação Artística

O  locutor  -  Agradecendo  à  belíssima  apresentação  do  coral  infanto-juvenil,

convidamos os presentes para assistir à apresentação de dança israelita do grupo de

alunas da Escola Theodor Herzl.

- Procede-se à apresentação artística.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Rafael  Eldad,  Embaixador  de  Israel  no  Brasil,  Minas  Gerais  se

engrandece com sua presença. É uma honra para todos nós recebê-lo nesta noite,

em  nossa  Assembleia.  Cumprimento  também,  com  muita  alegria,  o  Sr.  Marcos

Brafman,  Presidente  da  Federação Israelita  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Os  dois

falaram com o coração, demonstrando que todos nós queremos o crescimento,  o

desenvolvimento e a paz para todas as nações do mundo e, é claro, também para

Israel.  Com muita alegria, cumprimento o Sr. Sílvio Musman, Cônsul Honorário de

Israel  em  Minas  Gerais.  Também  nos  sentimos  honrados  com  sua  presença  e

engrandecidos com o trabalho que desenvolve em nosso Estado. Como ressaltou o

Sr. Marcos Brafman – esse foi um recado dado ao Deputado João Leite –, vamos ter

um  relacionamento  muito  mais  profundo  no futuro,  pois  esse é  um sonho,  é  um

desejo já manifestado pelo Deputado João Leite.  Cumprimento o amigo Vereador

Heleno Abreu, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que trabalhou nesta Casa

durante  muito  tempo.  Agora  realiza  seu  trabalho  na  Câmara Municipal.  Aproveito

ainda para cumprimentar o caro amigo Pablito, Vereador à Câmara Municipal de Belo

Horizonte, que aqui nos honra com sua presença. Com grande alegria, cumprimento
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este  extraordinário  companheiro  desta  Casa,  parlamentar  por  vários  mandatos,

exemplo de vida, Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta

reunião e a todas as outras realizadas ao longo de oito ou nove anos. Esta data é

sagrada no calendário do Deputado João Leite por seu carinho e amor - o que nós

todos respeitamos - ao povo israelita.

Cumprimento, também, na pessoa de Ana Zarnowski, Sara Vaintraub, Mara Kraiser

e Nícia Back Sternick, a mulher israelense, a mulher judia, a mulher mineira, a mulher

brasileira, e todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento, com muita alegria, a

Stella e a Betina Geber, que cantaram tão bonitinho o Hino Nacional de Israel, e a

Paola Gianini, que cantou o Hino Nacional Brasileiro e, é claro, a todas as demais

alunas e alunos da Escola Theodor Herzl, inclusive o coral infanto-juvenil, que nos

brindou com músicas maravilhosas, sob o comando da maestrina Débora Andrade. A

referida  escola  é  muito  bem  dirigida  pela  Iara  Leventhal,  na  pessoa  de  quem

cumprimento os demais dirigentes, coordenadores, professores e professoras desse

educandário maravilhoso. Cumprimento os demais presentes, os funcionários desta

Casa, os nossos telespectadores da TV Assembleia.

Senhoras  e  senhores,  ilustres  representantes  da  comunidade  israelita,  é  com

alegria que estamos aqui reunidos fraternalmente para celebrar a independência do

Estado de Israel, ocorrida em 14 de maio de 1948. A sessão da Organização das

Nações  Unidas  em  que  se  decidiu  a  criação  do  moderno  Estado  de  Israel  foi

presidida  pelo  diplomata  brasileiro  Osvaldo  Aranha,  em  uma  demonstração  do

interesse e do afeto que o Brasil sempre nutriu por esse jovem e belo país.

Embora  jovem,  Israel  tem  uma  longa  história,  uma  história  de  sofrimento  e

sacrifício, mas também de sucesso e superação. A história do retorno do povo judeu à

terra  onde  sua  identidade  cultural,  religiosa  e  nacional  se  formou.  Essa  forte

identidade, que os muitos anos de exílio não conseguiram destruir, foi a base para a

construção  de  um  país  fundado  em  nossos  mais  caros  valores,  a  liberdade  e  a

democracia. Aliás, Israel tem em comum com o Brasil, além desse compromisso com

o aprimoramento da democracia, uma tradição de receptividade. Como o Brasil, Israel

é um país de imigrantes. Desde os primórdios, traz os braços abertos, ansioso para

acolher em seu seio novos filhos.
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Embora  indivíduos vindos de toda parte cheguem constantemente a Israel  para

estabelecer moradia, duas grandes ondas de imigração tiveram importante papel em

seu povoamento. A primeira dessas ondas, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial,

era composta principalmente de sobreviventes da trágica e devastadora experiência

do holocausto. A segunda, que aconteceu na década de 1990, foi desencadeada pelo

fim  da  União  Soviética,  que  levou  ao  êxodo  muitos  habitantes  da  Rússia  e  das

antigas Repúblicas Soviéticas, fugindo do preconceito, da instabilidade política e da

adversidade econômica. Hoje mais de 40% dos judeus do mundo vivem em Israel.

Mas lembrem-se de que o país é marcado pelo multiculturalismo. Além da maioria

judaica, Israel abriga também muçulmanos, cristãos e adeptos de outras religiões.

Homens e mulheres, jovens e idosos, vindos dos quatro cantos do planeta, trazem

novas ideias e alimentam a arte e a cultura.

O  Brasil,  que  também  é  conhecido  por  sua  hospitalidade,  tem  sido  o  destino

escolhido por inúmeros migrantes de origem judaica. Tanto nos tempos da colônia

quanto como nação independente, pode orgulhar-se de ter  proporcionado àqueles

que  o  elegeram  como  nova  pátria  as  oportunidades  necessárias  para  seu

crescimento e felicidade. Em contrapartida, os judeus brasileiros têm contribuído, e

muito, para o nosso desenvolvimento. Em qualquer quadrante do País, distinguem-se

em todas as áreas – nas artes, nas ciências, nas profissões liberais, no comércio, na

atuação empresarial.  O profissionalismo e a notável  capacidade intelectual  são,  a

propósito, características da atual comunidade israelita de Minas Gerais.

A mesma disciplina e o mesmo espírito empreendedor que levaram a comunidade

judaica  a prosperar  no  Brasil  possibilitaram o surgimento  de  Israel,  uma vigorosa

nação que, com seu potencial financeiro e tecnológico, tem feito o deserto florir e

frutificar.  Hoje  o  país  dispõe de boa infraestrutura,  com grande mecanização  das

atividades agrícolas e uma indústria diversificada. Está entre os países que investem

um  maior  percentual  do  PIB  em  pesquisa,  o  que  o  tornou  um  líder  mundial  em

desenvolvimento tecnológico. Tem grande comprometimento com a educação e com

o meio ambiente, abrigando vastas áreas de floresta plantada. O fluxo de turistas,

bom indicador do grau de segurança e estabilidade, tem aumentado muito – o país foi

o destino escolhido por mais de 3 milhões de turistas em 2010.
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Este ano, Israel recebeu um presente especial no mês de sua independência. Há

duas semanas,  o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu fechou um acordo com o

Kadima, que até então era o principal partido de oposição, e garantiu o controle do

parlamento, dando origem a um dos maiores governos de união da história do país.

Em nome do Parlamento Mineiro, faço votos de que essa nova conjuntura política

possibilite maior cooperação interna nos assuntos relacionados ao Irã e permita a

retomada dos diálogos de paz, suspensos há três anos.

Também quero, com muita alegria, parabenizar essas crianças que cantaram tão

bem ali o “Oseh Shalom”. O Deputado João Leite acompanhou tudinho, e quase o

mandei para o coral fazer a segunda voz, pelo seu entusiasmo. “Oseh Shalom”, que

se faça a paz para cada um de nós, para Israel e também para o mundo. Parabéns a

vocês, alunos. Cresçam nesse terreno fecundo. Que a paz, mais que nosso anseio,

se  torne  uma realidade  para  judeus  e  palestinos,  num  exemplo  definitivo  para  a

humanidade. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 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 do

dia 22/5/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  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 Tiago Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.

Jorge Augusto Oliveira Vinhas, Coordenador de Assuntos Parlamentares do Iphan,

informando que as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária,  realizada em

15/3/12, quando se debateram os impactos ambientais provocados pela construção

de prédios na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, foram encaminhadas

ao Departamento do Patrimônio Material  e Fiscalização – Depam – para análise e

manifestação; e Pedro Meneguetti, Secretário de Estado de Fazenda, em exercício,

encaminhando nota técnica referente à matéria tratada no Projeto de Lei nº 2.181/11,

do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  dispõe  sobre  a  aplicação  do  princípio  da

legalidade nos casos ambientais que menciona; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Cristiano

Monteiro  Parreiras,  Gerente-Geral  de  Meio  Ambiente  e  Relações Institucionais  da

Ferrous Resources do Brasil S.A., (10/4/2012); e da Sra. Isabel Cristina R. R. C. de

Meneses, Diretora de Apoio Técnico da Superintendência Regional de Regularização

Ambiental  Central  Metropolitana  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  (26/4/2012).  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.935 e 2.952/2012, em turno único

(Deputado Delvito Alves); e 57 e 410/2012, no 1º turno (Deputado Sávio Souza Cruz).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação do Projeto de

Lei nº 1.023/2011 na forma do Substitutivo nº 3 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa

do Consumidor  e  do Contribuinte (relator:  Deputado Célio  Moreira).  Registra-se a

presença do 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.582,  2.935  e  2.952/2012,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.753,  2.826  e  2.905/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projetos de Lei nº

2.800/2012.  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 Antônio Carlos Arantes,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para avaliar a situação

dos Municípios mineiros diante da Lei nº 12.305, que institui o Programa Nacional de

Resíduos Sólidos, em decorrência do prazo dado aos Municípios de se adequarem

até agosto de 2014 para extinguir  os lixões e criar aterros sanitários; Fred Costa,

registrando-se  voto  contrário  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  as  Comissões  de  Assuntos

Municipais e Regionalização e de Participação Popular para debater o licenciamento

de  hotéis  no  Município  de  Belo  Horizonte;  e  Almir  Paraca,  Célio  Moreira,  Luzia

Ferreira, Delvito Alves, Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz em que solicitam seja

realizado ciclo de debates para se discutir e construir propostas, com a sociedade

civil,  sobre  os  temas  “Tecnologias  Sociais”,  “Sustentabilidade  e  Superação  da

Pobreza”,  que possam ser  apresentadas pelo Estado na Conferência das Nações

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável "Rio+20", que se realizará entre os dias

13  e  22  de  junho  de  2012,  no  Rio  de  Janeiro.  Em seguida,  são  recebidos  pela

Presidência os seguintes requerimentos dos Deputados: Célio Moreira em que solicita

sejam encaminhados ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas cópia dos

documentos recebidos da Câmara Municipal de Baependi e pedido de informações

sobre possível  projeto de redefinição dos limites do Parque Estadual da Serra do

Papagaio, em especial sobre os critérios que levariam à exclusão da Serra do Canjica

do Parque; André Quintão em que solicita seja realizado debate público conjunto com

a  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater  e  buscar  soluções  para  o

cumprimento da meta de  erradicação dos lixões no Estado até 2014,  prevista na

Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a implementação de coleta seletiva

nos  Municípios,  a  organização  dos  Planos  de  Gerenciamento  de  Resíduos  e  os

instrumentos de financiamento dessa política (por solicitação do Movimento Nacional

dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  -  MNCR  -  e  do  Instituto  Nenuca  de
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Desenvolvimento  Sustentável);  Fabiano  Tolentino  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  os  possíveis  impactos  ambientais

causados pela execução do projeto apresentado pela empresa MMX, que prevê a

construção de uma barragem de rejeitos na Bacia do Ribeirão dos Pintos, principal

afluente do Rio São João, no Município de Itatiaiuçu; Célio Moreira e Tiago Ulisses

em  que solicitam seja  encaminhado à  Secretária  de  Estado  de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de informações sobre as providências

tomadas por essa Secretaria objetivando a proteção das nascentes e dos recursos

hídricos  do  Município  de  Congonhas  e  o  monitoramento  e  combate  à  poluição

atmosférica,  decorrente  de  atividades  minerárias,  tendo  em  vista  as  constantes

denúncias veiculadas pela mídia, os boletins de ocorrência lavrados por agentes de

fiscalização ambiental e as manifestações do Ministério Público em ações já movidas

relativas  aos  danos  causados  pelo  transporte  inadequado  de  minérios;  Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para conhecer e

debater o Projeto de Desenvolvimento do Complexo Vargem Grande para a expansão

das Minas Tamanduá e Capitão do Mato, apresentado pela empresa Vale, que poderá

causar  sérios  impactos  ambientais  e  transtornos  aos  moradores  de  bairros  e

condomínios  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte;  Délio  Malheiros  e  Célio

Moreira em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública, no Município de

Diamantina, para debater a degradação ambiental do Rio Jequitinhonha, em razão da

utilização de dragas de sucção para a extração de areia em seu leito; Délio Malheiros,

Luzia  Ferreira  e  Rogério  Correia  (2)  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  realizar  novo  balanço,  no  segundo  semestre  de  2012,  do

andamento das obras de despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha; e seja

realizada visita ao Prefeito de Belo Horizonte para conhecer o estágio em que se

encontram  os  trabalhos  de  despoluição e  revitalização  da  Lagoa  da Pampulha  a

cargo da Prefeitura.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença 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 maio de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.820/2012

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de

São Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.820/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial e Empresarial de São Roque de Minas, com sede no Município de São

Roque de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo lutar pelo desenvolvimento e pela prosperidade do comércio, da indústria, do

turismo, do agronegócio e da prestação de serviços nesse município.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  os  direitos  e  interesses  de  seus

associados;  presta-lhes  assessoria  técnica  nas  áreas  jurídica,  administrativa,

econômica,  contábil,  de  recursos  humanos  e  de  “marketing”;  mantém  serviço  de

proteção ao crédito;  realiza eventos de congraçamento para fomentar a união e a

solidariedade  entre  seus  representados;  promove  eventos  como  simpósios,

conferências,  cursos  e  congressos  para  discussão  de  temas  de  interesse  do

empresariado local.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação Comercial e

Empresarial  de  São  Roque  de  Minas  para  o  desenvolvimento  da  região  desse

Município,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.820/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.023/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Distrito  do  Alto

Maranhão – Amodam –, com sede no Município de Congonhas.

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 3.023/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Distrito do Alto Maranhão – Amodam –, com sede no Município de

Congonhas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo contribuir para o desenvolvimento social e rural da comunidade,

visando à melhoria das condições de vida de seus moradores.

A instituição luta por melhoria nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, lazer,

transporte, comunicação e segurança; desenvolve atividades de proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; promove a integração de seus

assistidos  no  mercado  de  trabalho;  incentiva  a  agricultura  familiar  e  a  pecuária;

defende  a  preservação  do  meio  ambiente  e  apoia  eventos  sociais,  festivos,

recreativos, culturais e desportivos.

Tendo em vista o trabalho humanitário desenvolvido pela Amodam, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.023/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco e da Deputada Rosângela

Reis

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

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagem  nº  237/2012  (encaminhando

emendas ao Projeto de Lei nº 3.099/2012), do Governador do Estado - Ofício - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.169 a

3.184/2012 - Requerimentos nºs 3.074 a 3.144/2012 - Requerimentos dos Deputados

Doutor  Viana  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  outros,  Célio  Moreira,  Leonardo  Moreira,

Sargento Rodrigues e Bruno Siqueira e outros, Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura e

outros  e  Fred  Costa  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente,  de  Segurança  Pública,  de  Transporte,  de  Esporte,  de  Administração

Pública,  de  Saúde,  do  Trabalho  (2),  da  Pessoa  com Deficiência,  de  Fiscalização

Financeira, de Política Agropecuária (2), de Cultura e de Defesa do Consumidor e dos

Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues - Questão de

ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antonio Lerin, Glaycon Franco,

Antônio  Júlio  e  Doutor  Viana  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Fred  Costa,  Leonardo  Moreira,

Sargento Rodrigues e Bruno Siqueira e outros, Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva e

outros e Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura e outros; deferimento  - Discussão e

Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.601/2011;

aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 326/2011; discurso do

Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  votação  do  parecer;

aprovação; declarações de voto - Registro de presença - Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 1.220/2011; aprovação; declaração de voto - Parecer de Redação
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Final do Projeto de Lei nº 2.046/2011; aprovação - Questões de ordem - Inexistência

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

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

- Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Júlio  -  Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bruno Siqueira -  Carlin Moura -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - 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 - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  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 Antonio Lerin,  2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  pedi  questão  de  ordem  para
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comunicar aos nobres Deputados que, há vários dias, a Bancada do PT e outros

Deputados temos denunciado uma estratégia adotada pelo governo sobre a criação

de  salas  multisseriadas  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Temos  reclamado  de,  na

educação,  o  governo  vir  fazendo  cortes  que  levam  apenas  em  consideração  as

dificuldades econômicas ou, em outras palavras, a quebradeira do Estado, mas não a

necessidade  de  melhora  do  sistema  educacional  em  Minas.  Nesse  sentido

professores  estão  sem  poder  alimentar-se  nas  escolas,  pois  não  há  alimentação

escolar para eles. Por determinação da Secretaria de Educação, essa atitude absurda

chegou a ser recomendada, aliás,  aplicada. Quer dizer,  professores e professoras

não podem usufruir da merenda escolar. Vieram depois com as salas multisseriadas,

sistema em que a professora,  numa sala,  dá aula de trigonometria  e,  ao mesmo

tempo, ensina a ler e a escrever. Fica de um lado para o outro na sala de aula sem

saber qual aluno irá atender, se é o que não sabe ler, se é o que já aprendeu, se é o

que  está  aprendendo  trigonometria.  Essas  salas  multisseriadas  viraram,  portanto,

algo problemático em muitas escolas, e não são poucas em Minas Gerais. A questão

de ordem que faço é para comunicar que, finalmente, o Sind-UTE conseguiu derrubar

isso  na  Justiça  e  obteve  uma  liminar  proibindo  a  organização  de  novas  turmas

multisseriadas.  Foi  acatada  uma ação  judicial  do  Sind-UTE,  embora  não  na  sua

totalidade. O Sindicato pediu que fossem revisadas todas as turmas multisseriadas e

não  foi  plenamente  atendido,  mas  pelo  menos,  daqui  para  frente,  segundo  essa

liminar, a Secretaria de Educação não vai poder organizar outras salas nesse modelo.

Foi uma vitória importante do Sindicato.

Correspondência

-  A  Deputada  Rosângela  Reis,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 237/2012*

Belo Horizonte, 21 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Em aditamento à Mensagem nº 221, de 20 de abril de 2012, pela qual encaminhei a

essa nobre Assembleia o projeto de lei  que recebeu o nº  3.099,  de 2012,  venho

solicitar a Vossa Excelência a inclusão, na propositura, da modificação indicada no
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texto anexo.

A Emenda nº 1 prevê incorporação da parcela fixa da Gratificação de Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – GEDAMA – ao vencimento

básico  dos servidores  das  carreiras  do  Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo.

Registre-se, ainda, que essa medida decorre de acordo pactuado com as entidades

representativas dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA.

Por sua vez, a Emenda nº 2 altera o § 4º do art. 1º do Projeto de Lei nº 3.099, de

2012, com objetivo de dar mais clareza ao critério para cálculo da vantagem pessoal

prevista no § 3º do mesmo artigo.

De outra parte, a Emenda nº 3 promove ajuste na redação do art. 21 do Projeto de

Lei nº 3.099, de 2012, visando assegurar a retroatividade dos efeitos dos reajustes

propostos para a Bolsa de Atividades Especiais, percebida no âmbito da Fundação

Hospitalar  do Estado de Minas  Gerais  -  FHEMIG, conforme as datas de vigência

previstas nos arts. 8º e 9º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Informo que, entre as medidas propostas, apenas a que se refere à incorporação da

parcela  fixa  da  GEDAMA  terá  repercussão  financeira,  cujo  valor  está  em

conformidade com o  plano plurianual,  com a lei  de diretrizes  orçamentárias,  bem

como com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, as despesas decorrentes da referida emenda não afetarão as metas de

resultados fiscais.

Assim  justificada a  solicitação,  reitero  a  Vossa Excelência  protestos  de  elevada

consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos:

“Art. … - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e

Produtividade Individual e Institucional – GEDAMA, a que se refere o art. 6º da Lei nº

17.351, de 17 de janeiro de 2008.



1023
____________________________________________________________________________

§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, ficando extinta a

parcela fixa da GEDAMA, nos termos do § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, a que se refere o inciso IV do art.

1º da Lei nº 15.961, de 2005, serão reajustadas, em 1º de agosto de 2012, mediante

dedução dos valores da parcela fixa da GEDAMA, nos seguintes percentuais:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Analista Ambiental e Gestor Ambiental, vigentes

na data de publicação desta lei;

II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico da carreira de Técnico Ambiental, vigentes na data

de publicação desta lei; e

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Ambiental, vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3° - Caso o valor deduzido conforme o critério de finido no § 2º seja inferior ao

valor da parcela fixa da GEDAMA, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos

e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da GEDAMA a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, a que se refere o inciso IV do art.

1º da Lei nº 15.961, de 2005, serão reajustadas, em 1º de agosto de 2013, mediante

dedução de eventuais valores da vantagem pessoal de que trata o § 3º, nos seguintes

percentuais:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Analista  Ambiental  e
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Gestor Ambiental, resultantes da aplicação do disposto no § 2º;

II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Técnico  Ambiental,

resultantes da aplicação do disposto no § 2º; e

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  Ambiental,  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 6º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. … - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo

a que, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 6º da Lei

nº 17.351, de 2008, poderá optar pela exclusão da GEDAMA da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA, no prazo de trinta dias

contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da GEDIMA a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2º.”.
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EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:

“Art. 21 - Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, nos termos

do art.  1º  da Lei  nº  15.790,  de 2005,  os índices de reajuste e datas  de vigência

previstos nos arts. 8º e 9º da Lei nº 19.973, de 2011.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.099/2012. 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

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.034/2012,  em atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.034/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.169/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de José Raydan, com sede no Município de José Raydan.

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 José Raydan, com sede no Município de José Raydan.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de José

Raydan  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  de  duração  indeterminada,

legalmente  constituída  com  a  missão  de  proteger  os  diretos  da  pessoa  com

deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
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Em regular funcionamento há mais de um ano, a Apae atende a todos os requisitos

legais para a outorga do título de utilidade pública, razão pela qual contamos com a

anuência dos pares à aprovação deste importante projeto de lei.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.170/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros da Olaria, Vila

Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Moradores  dos

Bairros da Olaria, Vila Magalhães e Complexo Humano da Ventania, com sede no

Município de Cruzília.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Hélio Gomes

Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros da Olaria, Vila Magalhães e

Complexo Humano da Ventania é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por

objetivo organizar e promover a prática de atividades esportivas, culturais, recreativas

e  econômicas  nos  referidos  bairros,  bem  como  proteger  o  meio  ambiente  e  o

patrimônio artístico e paisagístico, além de desenvolver debates e estudar soluções

para o bem-estar dos moradores.

Diante da importância das ações realizadas pela Associação dos Moradores dos

Bairros da Olaria, Vila Magalhães e Complexo Humano da Ventania, 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 3.171/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  e
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Trabalhadores Rurais da Região do Milivre, no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

Rurais e Trabalhadores Rurais da Região do Milivre, na comunidade de Milivre, no

Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais e Trabalhadores Rurais

da  Região  do  Milivre  é  uma entidade  civil  de  direito  privado,  com  personalidade

jurídica própria, de finalidade não econômica e sem fins lucrativos, que terá duração

por tempo indeterminado, e tem por finalidade entre outras:

desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à pobreza para diminuir os

efeitos da natureza e da seca sobre o ser humano;

desenvolver projetos assistenciais à proteção da saúde da família, da maternidade,

da infância, da adolescência e da velhice;

desenvolver projetos culturais e esportivos, de melhoria do emprego e da renda, de

instrumentalização do produtor, na economia de subsistência, de saneamento básico

da comunidade;

promover o amparo às crianças, adolescentes e idosos carentes,  a proteção do

meio ambiente e promoção da segurança pública;

representar a comunidade e seus moradores junto a órgãos públicos e entidades da

sociedade civil.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.172/2012

Declara de utilidade pública a entidade Sete Estrelas Kairós, com sede no Município

de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade de pública a entidade Sete Estrelas Kairós, com

sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Paulo Guedes

Justificação:  A Sete Estrelas Kairós é uma entidade civil  de direito privado, com

personalidade jurídica própria, de finalidade não econômica e sem fins lucrativos, que

terá duração por tempo indeterminado. Tem por finalidade, entre outras: manter, em

regime de internato ou semi-internato, menores de 5 a 18 anos, alimentando-os e

procurando proporciona-lhes educação condigna, profissionalização e formação em

geral,  dentro  dos  princípios  da  moral  cristã;  atender  meninos  e  meninas  órfãos,

carentes, desamparados de 5 a 18 anos, dando-lhes orientação para o autocuidado,

para que tenham consciência do seu valor próprio e venham a adquirir independência

dentro  dos  princípios  da  fé  cristã;  abrigar  jovens  carentes  e  desamparados  em

dificuldade momentânea, durante um período limitado, para facilitar sua inserção no

mercado de trabalho e na sociedade;  atender  por  período limitado qualquer outro

grupo  que  necessite  de  apoio  para  recuperar  sua  dignidade,  buscando  ser  uma

resposta aos problemas sociais e contribuindo para que realize o desejo de Jesus,

“Que todos tenham vida”, bem como a orientação e divulgação dos seus métodos e

experiências à sociedade em geral, com o objetivo de prevenção desses problemas

sociais;  educar  os  jovens,  ensinando-lhes  trabalhos  manuais,  corte  e  costura,

bordado, corte de cabelo, computação, marcenaria, padaria, serralheria, entre outros,

estendendo  aos  assistidos  reforço  escolar,  assistência  médica,  odontológica  e

formação sexual.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.173/2012

Obriga as empresas de transporte metropolitano e intermunicipal de passageiros no

Estado a instalar bagageiro para acomodação de bagagens de mão.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  de  transporte  metropolitano  e  intermunicipal  de

passageiros no Estado obrigadas a instalar bagageiro para acomodação de bagagens

de mão.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  Um estudo da UFMG revelou que um passageiro em pé, carregando

algum volume, ocupa uma área maior que um passageiro de mãos vazias. De acordo

com  o  referido  estudo  o  valor  médio  da  área  calculado  para  uma  pessoa  sem

bagagem corresponde a 0,14m². Já um passageiro com mochila é de 0,19m², com

uma pasta é de 0,23m² e com sacolas ou cadernos é de 0,16m². Esse acréscimo da

área, em função da bagagem, implica diretamente no nível de conforto dos usuários.

Ora, quando passageiros em pé estão com bagagens de mão a área utilizada por

eles é maior e, consequentemente, tem-se a sensação de que o veículo está mais

cheio, impactando diretamente o nível de conforto.

Não restam dúvidas que há maior segurança para passageiros em pé quando não

estão preocupados em carregar seu volume junto ao corpo, ocupando-se apenas com

o melhor posicionamento e firmeza dentro do veículo, a fim de evitar acidentes.

Percebendo  a  demanda  e  a  necessidade  de  mais  qualidade  para  o  transporte

público, a UFMG propôs à Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte -

BHTRANS - e à Viação Euclásio o lançamento de veículo equipado com bagageiro

interno, especialmente projetado para ônibus urbano.

O bagageiro para ônibus urbano tem como principais características a estrutura

vazada acoplada às estruturas internas do ônibus e deve ser colocado em local pré-

determinado.

A título de experiência, o veículo 40031, Neobus Mega, ano 2008, placa HJN-8913,

pertecente à Viação Euclásio, foi escolhido para receber o bagageiro; e no dia 30 de

março de 2009, em Belo Horizonte, fez sua primeira viagem equipado com bagageiro

interno.

Os testes  iniciais  com o  bagageiro propiciaram as primeiras  manifestações  dos
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usuários, bem como dos meios de comunicação em geral. A imprensa falada, escrita

e televisada regionais foram muito favoráveis ao projeto, sinalizando a sua aprovação

pela comunidade.

Dessa forma, com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte coletivo por

meio da redução do desconforto dos passageiros que são transportados em pé, conto

com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.160/2012 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.174/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Grêmio  Recreativo  Assistencial  e  Cultural  Mirim

Império da Torre, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial  e

Cultural Mirim Império da Torre, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Bruno Siqueira

Justificação:  O Grêmio Recreativo Assistencial e Cultural Mirim Império da Torre -

Graces Império da Torre - é uma entidade civil,  pessoa jurídica de direito privado,

fundado em 1º/12/2009, com tempo de duração indeterminado, sem fins lucrativos,

com atuação no Município de Juiz de Fora.

Tem por  finalidade promover  festas  com o intuito  de estimular  a  vida  social  do

Município, participar de desfiles carnavalescos, incentivar e estimular a participação

da sociedade no Carnaval da cidade, realizar eventos para relembrar antigos e atuais

carnavais,  sambas  e  marchinhas  carnavalescas,  bem  como  memoráveis

carnavalescos do presente e do passado.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela

Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.175/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural  e  Educacional  Projeto  Criança

Feliz, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural  e  Educacional

Projeto Criança Feliz, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Fundação Cultural e Educacional Projeto Criança Feliz desenvolve

importantes  programas  sociais  de  interesse  público,  voltados  em  especial  ao

atendimento  a  idosos,  crianças,  grupos  de  mães,  deficientes  físicos,  pessoas  de

baixa renda, entre outros públicos. Também trabalha na criação e administração de

serviços culturais e educacionais, através de canais próprios de radiofusão cultural e

educativa, sem finalidades comerciais.

Conforme documentação apresentada, a Fundação preenche os requisitos da Lei

nº 12.972, de 27/7/98, para declaração de utilidade pública, razão pela qual contamos

com o apoio dos nobres membros desta Casa para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.176/2012

Institui  o  cartão  eletrônico  para  identificação dos beneficiários  da  gratuidade no

transporte público coletivo metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o cartão eletrônico para identificação dos beneficiários da

gratuidade no transporte público coletivo metropolitano.

§ 1° - Considera-se beneficiário da gratuidade no t ransporte público coletivo todas
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as pessoas maiores de sessenta e cinco anos, conforme art.  230 da Constituição

Federal.

§ 2° - O beneficiário a que se refere o “caput” des te artigo poderá passar pela roleta

dos  ônibus  no  serviço  convencional  de  transporte  coletivo  portando  o  cartão

eletrônico.

Art. 2º - O cartão eletrônico é direito do beneficiário do transporte público coletivo

metropolitano  e  sua  confecção  e  distribuição  não  implicarão  qualquer  ônus  ou

encargo, salvo na hipótese de emissão de segunda via.

Art.  3º – O órgão metropolitano responsável pelo gerenciamento dos transportes

metropolitanos  estabelecerá  a  forma  e  os  procedimentos  necessários  para  o

cadastramento e a emissão do cartão eletrônico dos beneficiários do serviço.

Parágrafo único - Para atendimento dos beneficiários de que trata o “caput” deste

artigo que não sejam moradores dos Municípios pertencentes à Região Metropolitana

de Belo Horizonte, serão instalados postos de atendimento diário para emissão do

cartão eletrônico em locais  de fácil  acesso e no terminal  de transporte rodoviário

intermunicipal de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Esta proposição visa dar maior conforto e agilidade aos deslocamentos

de  beneficiários  do  transporte  público  coletivo  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte – RMBH. Dispõe a Constituição em seu art. 25, § 3°:

Art.  25  -  Os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas  Constituições  e  leis  que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.

(...)

§  3º  -  Os  Estados  poderão,  mediante  lei  complementar,  instituir  regiões

metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e  microrregiões,  constituídas  por

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e

a execução de funções públicas de interesse comum.

A Constituição instituiu a prerrogativa de instituir regiões metropolitanas com o fito

de integrar  os  Municípios  que  se  encontram geograficamente  próximos  e quando
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suas atividades possuam relevância intermunicipal.

É inequívoco afirmar que a RMBH é concentradora de intensa atividade econômica,

seja  industrial,  agropecuária,  seja  de  serviços  e,  por  este  fato,  a  integração  do

benefício  que  concede  isenção  aos  idosos  mostra-se  necessária  para  garantir

conforto e agilidade nos deslocamentos.

A RMBH, que tem população de 5.413.627 e é a terceira maior aglomeração urbana

do Brasil,  possui  PIB de 98,5  bilhões  de reais  (2008),  o que representa  40% da

economia do Estado de Minas Gerais.

O Legislativo Estadual editou, portanto, a Lei Complementar n° 89, de 12 de janeiro

de 2006, que “dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte” e, em seu art.

8° inciso 1° estabelece:

“Art. 8º - A atuação dos órgãos de gestão da RMBH abrangerá:

I  -  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de

integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

Municípios da RMBH, as conexões intermodais da região metropolitana, os terminais

e os estacionamentos;”

A gestão da RMBH deve atender aos interesses comuns dos Municípios e suas

decisões repercutem diretamente na economia e na vida da população desta região.

Assim,  a  melhoria  da  mobilidade  e  agilidade  nos  deslocamentos  aprimoram  a

condição  do  transporte  coletivo  urbano  o  que  representa  um  grande  ganho

econômico e social para esta região.

Nesta perspectiva o cartão eletrônico, além de ser um documento que garante a

gratuidade no transporte, também permite que seus beneficiários possam se deslocar

do salão principal do ônibus para a parte traseira, quando melhor lhes aprouver, com

a  agilidade  que  o  mecanismo  eletrônico  pode  proporcionar.  Ademais,  há  a

possibilidade  de  melhor  controle  pelas  empresas  concessionárias  de  transporte

público,  visto  que  o  mecanismo  eletrônico  pode  armazenar  informações  do

passageiro beneficiário, hora de utilização do benefício, entre outros.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 379/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.177/2012

Assegura o pagamento de meia-entrada a professores da rede pública estadual e

municipal de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado aos professores da rede pública estadual e municipal de

ensino o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado para ingresso em

casas  de  diversão,  de  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  em  casas  de

exibição cinematográfica,  em praças esportivas  e  similares  das  áreas  de  esporte,

cultura e lazer.

Parágrafo único -  A prova da condição de professor  da rede pública estadual  e

municipal de ensino será feita mediante apresentação de carteira funcional emitida

pelo Poder Executivo ou mediante apresentação de contra cheque.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O papel  do professor no processo educacional  não é o mesmo de

outrora. Antes ele detinha todo o conhecimento e repassava aos alunos sem a devida

reflexão,  através  da  imposição  de  conteúdos.  Atualmente,  com  a  ampliação  do

acesso  à  cultura  e  à  informação,  com  a  ampliação  das  possibilidades  de

comunicação em decorrência da internet, entre outros fatores, os alunos são capazes

de pensar, questionar e aprender a ver a realidade de uma forma mais crítica.

Assim,  o  professor  deve  acompanhar  essas  mudanças,  sob  pena  de  ser

considerado defasado em relação à realidade social que encontra nas escolas onde

trabalha. Para tanto, a atuação do Estado, ao fornecer incentivo econômico para que

esse profissional frequente espaços públicos de cultura, lazer, cinemas e teatros, tem

o condão de contribuir para sua formação pessoal e ao mesmo tempo de aprimorar o

ensino e fomentar a disseminação de cultura entre os alunos.

O efeito multiplicador dessa medida é evidente, considerando que os professores,

ao participarem de atividades culturais, poderiam disseminar o conteúdo aprendido

entre  os  alunos.  Portanto,  podem colaborar  para  que eles  tenham uma formação
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interdisciplinar efetiva.

Estabelece o inciso II do art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:

“Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a

arte e o saber”.

Para que a liberdade seja efetivada, devem-se garantir  mecanismos eficazes de

acesso  aos  bens  culturais,  pelos  professores,  para  que  estes  possam  exercer  a

docência da forma mais ampla possível, contribuindo, portanto, para a formação de

cidadãos conscientes e atuantes, que exerçam sua virtude cívica.

Nesse sentido, estabelece a mesma lei, em seu art. 26:

“Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional

comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e  estabelecimento

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais

da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”.

Dessa forma, a base nacional comum é respeitada e a complementação atenderia à

cultura local a ser absorvida e repassada aos discentes pelos professores.

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 1.014/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.178/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Comunidade  Terapêutica  “DaVida”,  com  sede  no

Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica “DaVida”,

com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  A  associação  Comunidade  Terapêutica  “DaVida”,  com  sede  no
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Município de Itabirito, é uma sociedade civil  de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 20/3/2009. Tem como objetivo principal o acompanhamento de pessoas

que se propõem ao abandono da dependência química, de qualquer espécie, através

de programa de ajuda mútua, que constitui o princípio fundamental do processo de

recuperação. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e

não são remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.179/2012

Declara de utilidade pública o Instituto Silver de Referência da Assistência Social,

com sede no Município de São José da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de  utilidade pública  o  Instituto Silver  de  Referência  da

Assistência Social, com sede no Município de São José da Lapa.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  O Instituto Silver de Referência da Assistência Social, com sede no

Município de São José da Lapa, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, fundada em 29/12/2008. Tem como objetivos principais executar o serviço

de  radiofusão  comunitária,  atendendo  à  comunidade,  a  promoção  da  assistência

social e da cultura e a defesa do patrimônio histórico e artístico. Além disso, visa à

promoção  gratuita  da  educação,  da  segurança  alimentar  e  nutricional,  à  defesa,

preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  promoção  do  desenvolvimento

sustentável, à promoção do voluntariado e do desenvolvimento econômico e social e

ao combate à pobreza. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
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idôneas  e  não  são  remunerados  pelo  exercício  de  suas  funções.  Desde  a  sua

fundação,  vem  cumprindo  fielmente  suas  finalidades  estatutárias,  prestando

relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.180/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Vinho, Agricultores

Familiares e Outros Produtos Artesanais de Catas Altas - Aprovart -, com sede no

Município de Catas Altas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Vinho,

Agricultores Familiares e Outros Produtos Artesanais de Catas Altas - Aprovart -, com

sede no Município de Catas Altas.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  A Associação  dos  Produtores  de  Vinho,  Agricultores  Familiares  e

Outros Produtos Artesanais de Catas Altas - Aprovart -, com sede no Município de

Catas  Altas,  é  uma  entidade  civil,  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

24/10/2001, que tem entre suas finalidades precípuas amparar as famílias carentes

do Município combatendo a fome e a pobreza; integrar seus beneficiários no mercado

de trabalho através da promoção de cursos profissionalizantes ligados às atividades

de produção de vinho,  agricultura  familiar,  artesanatos  e  prestação de serviços  à

comunidade; fomentar o estudo e a difusão cultural dos produtos artesanais; proteger

o meio ambiente através da integração com entidades afins que atuem na promoção

de campanhas educativas e projetos de educação e recuperação ambiental; e apoiar

os  agricultores  familiares  na  busca  da  melhoria  do  sistema  de  produção  e

comercialização  conforme  os  pressupostos  básicos  para  o  desenvolvimento
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sustentável. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e

não são remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.181/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  aparelho  receptor  móvel  com

dispositivo  de  posicionamento  global  -  GPS  -  no  transporte  externo  de  material

radioativo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de instalação de aparelho receptor móvel

com dispositivo de posicionamento global - GPS - no transporte externo de material

radioativo no Estado.

§ 1º - O transporte externo é o transporte de material radioativo realizado em áreas

externas à instalação licenciada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.

I - A instalação do receptor móvel com GPS deverá ser realizada no recipiente do

acondicionamento do material;

II - A instalação do receptor móvel com GPS deverá ser realizada no veículo de

transporte do material, de forma a ficar oculta a simples visibilidade.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O transporte externo de artefatos contendo material radioativo ganhou

repercussão  nacional  com  o  recente  roubo  de  um  veículo  que  transportava  um

equipamento que continha uma cápsula com selênio 75, elemento radioativo usado

para  exames  de  raios  X em  soldas  industriais.  Para  especialistas,  a  abertura  da

cápsula pode trazer danos à saúde e riscos de morte.
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De acordo com o Diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN -, o

físico  Ivan  Salati,  “apesar  da  fonte  estar  dentro  de  uma  caixa  lacrada  com  um

cadeado e presa no porta-malas do veículo, a violação da cápsula pode prejudicar a

saúde de quem manusear a substância, causando queimaduras e agravamento do

quadro clínico que pode levar à morte”.

A  atual  regulamentação  desse  tipo  de  transporte  estabelece  requisitos  de

segurança e de radioproteção a fim de garantir um nível adequado de controle da

eventual exposição de pessoas e bens e do meio ambiente à radiação ionizante.

No Brasil,  dois órgãos lidam com a área de transporte de materiais  radioativos,

sendo eles a CNEN, com função apenas normativa, e o Ministério dos Transportes. A

norma  CNEN-NE-5.01  especifica  os  requisitos  para  o  acondicionamento  e  a

rotulagem, define categorias de transporte de materiais radioativos de acordo com

seus conteúdos de radioatividade, determina os limites de doses aceitáveis e proíbe o

transporte de materiais radioativos por via postal no País.

Os critérios para a escolha da embalagem para o transporte externo, tais como os

requisitos de projeto, os limites de atividade do material a ser acondicionado e sua

forma física e química, entre outros parâmetros, estão definidos na norma CNEN-NE-

5.01, que se baseia nas recomendações de transporte da Agência Internacional de

Energia Atômica. Todas essas normas e o sistema de segurança são severamente

seguidos, mas, diante da hipótese de furto ou roubo do veículo, foi identificado um

cenário acidental, até então não calculado.

A proposta em tela reforça as exigências de segurança, sem ferir  as normas já

estabelecidas pelas instituições responsáveis. Sendo assim, é necessário que este

projeto seja discutido e votado para consequente promulgação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.182/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Larense, com sede no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Dom
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Larense, com sede no Município de Caratinga .

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

Sala das Reuniões, 22 de maio 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 3.183/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo

Ambiental e Preservação Ambiental de Ouro Preto, com sede no Município de Ouro

Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação de Beneficiamento  e

Reciclagem do Lixo Ambiental e Preservação Ambiental de Ouro Preto, com sede no

Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Adalclever Lopes

- 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 3.184/2012

Dispõe  sobre  a  gratuidade  no  serviço  de  transporte  coletivo  intermunicipal  no

Estado às pessoas com idade superior a sessenta anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida gratuidade no serviço de transporte coletivo intermunicipal

no Estado às pessoas com idade superior a sessenta anos, nos limites desta lei.

Art.  2º  -  A  concessão  da  gratuidade  é  condicionada  à  prova  de  idade  pelo

beneficiário.

Art. 3º - São concedidas, em cada veículo, duas vagas gratuitas para as pessoas

com idade superior a sessenta anos.



1041
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Glaycon Franco - Juninho Araújo - Liza Prado.

Justificação:  Com a entrada em vigor  da Lei  Federal  nº  10.741,  de  2003,  mais

conhecida como Estatuto do Idoso, consolidou-se a ampliação dos direitos da terceira

idade no Brasil. O escopo da lei é estabelecer medidas de proteção a pessoas em

faixa etária avançada e punição para aqueles que desrespeitarem esses direitos. A

cada ano que passa a  perspectiva  de  vida  média  da  população tem aumentado,

sendo  certo  que  hoje  gira  em  torno  de  70  anos  de  idade.  Esse  aumento  da

expectativa de vida projeta que, em 2025 seremos, o sexto país do mundo com maior

número de idosos.

Várias iniciativas públicas têm sido notadas na história recente como preparação

para tão considerável aumento do contingente populacional na terceira idade, com

significativas incursões nas áreas da saúde, segurança, habitação, esportes, lazer e

inclusão social, entre outras. É necessária também uma política de mobilidade urbana

abrangendo o transporte público intermunicipal,  não contemplado pelo Estatuto do

Idoso,  que  trata,  em  seus  arts.  39  e  40,  respectivamente,  da  gratuidade  para  o

transporte coletivo público urbano e semiurbano e para o transporte coletivo público

interestadual. O arca- bouço jurídico está apresentando, portanto, uma lacuna que já

se  pode  sentir  nas  reivindicações  dos  idosos  e  que  cabe  a  nós  legisladores

sanarmos. Logo no art. 1º do Estatuto do Idoso está o seu objetivo maior: “... regular

os direitos  assegurados às pessoas com idade igual  ou  superior  a 60 (sessenta)

anos”. Vê-se, também, que a Constituição Federal, em seu art. 230, § 2º, concede

aos idosos, de forma direta, a possibilidade de usufruírem do transporte coletivo sem

nenhum ônus financeiro.

Além desses argumentos, também em cumprimento do direito constitucional de ir e

vir, é importante que o poder público apoie e facilite o deslocamento das pessoas.

Não se pode ignorar também o argumento de que a facilitação do uso do transporte

intermunicipal  coletivo  tem  reflexo  no  volume  de  veículos  em  trânsito  pelas  vias

públicas. A redução do número de veículos trafegando é uma das consequências da

gratuidade ora pretendida e que vem em favor das políticas públicas de tráfego mais
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desejáveis.

Por fim, a medida seria mais um justo reconhecimento à importância que têm para

nós  os  idosos,  responsáveis  pelo  desenvolvimento  da  Nação  nas  décadas  mais

recentes  e  que  merecem  ser  destinatários  dos  nosso  melhores  esforços.  Assim,

julgando ser esta uma providência de justiça e alinhada à moderna legislação que

norteia não só o Brasil, mas as nações mais desenvolvidas, contamos com o apoio de

nossos pares para a aprovação desta proposição legislativa nas certeza de que, mais

cedo ou umais tarde, todos nós seremos idosos, credores, portanto, dos direitos que

devem ser destinados a essa parcela da população.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 331/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.074/2012, do Deputado Bonifácio Mourão, em que solicita a inserção nos anais

da Casa do artigo "Entre leões e raposas", publicado no jornal "Estado de Minas", no

qual  o  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  Desembargador  Cláudio  Costa,  presta

reconhecida  homenagem  ao  Governador  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia  pela

postura de estadista e pela dignificação do exercício das funções públicas. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº 3.075/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeitura Municipal  de Extrema pela conquista  do

Prêmio  Greenvana  Greenbest,  na  categoria  Iniciativas  Governamentais,  com  o

Projeto Conservador das Águas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.076/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Flávio  Roscoe  Nogueira,  Diretor  da  Colortextil

Participações  Ltda.,  por  ter  sido  agraciado  com  a  Comenda  do  Mérito  Industrial,

outorgada pela Fiemg. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.077/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Srs. Manoel Arcísio Rocha Araújo, Arcênio Coelho Mendonça

e Anderson Pereira dos Santos por sua posse na Diretoria Executiva da Unimed de

Governador Valadares. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 3.078/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Municípios  de São Tiago, Guaxupé,  Itaú de Minas, Monte

Santo de Minas, Capelinha e João Monlevade, que ficaram entre os dez primeiros no

"ranking" feito pela ONG Todos pela Educação, que faz um diagnóstico do ensino

público brasileiro.

Nº 3.079/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Maria  Auxiliadora  Silva,  Diretora  da  Escola  Estadual

Afonso Pena Júnior, pela conquista de um campeonato nacional de robótica por um

grupo de alunos da referida Escola, o qual representará o País no circuito mundial. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.080/2012, do Deputado Bruno Siqueira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  à  designação de

novos Delegados de Polícia e servidores e disponibilização de viaturas, armamento e

logística para a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, no Município de Juiz de Fora.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.081/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Nossa Senhora do Belo Ramo, de

ensino  fundamental  e  médio,  pelos  50  anos  de  sua fundação.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 3.082/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Guilherme Madeira Dezem, Juiz da 2ª Vara de

Registros  Públicos  de  São  Paulo,  pela  retificação  do  atestado  de  óbito  de  João

Batista Drummond.

Nº 3.083/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Cláudia Rezende, jornalista, pela matéria "Novos

fatos descortinam a ditadura", publicada no Jornal Tudo, número 57. (- Distribuídos à

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.084/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Pastor  Antônio  Rosa  da  Silva,  Presidente  das

Assembleias de Deus de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Mesquita,

Joanésia, Braúnas, Açucena, Naque, Dores de Guanhães, Belo Oriente, Gonzaga e
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Santa  Efigênia  de  Minas,  pelos  75  anos  de  vida  e  50  anos  de  ministério.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Nº 3.085/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Fernando Ferreira Duarte por  sua posse como

Supervisor Técnico do Dieese no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.086/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano pelo evento

"Diga adeus à violência". (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.087/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da Fiemg, pelo Dia da

Indústria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  3.088/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ten. Cel. Robson José de Queiroz, Comandante do 16º Batalhão da

PMMG, pedido de informações sobre os motivos que determinaram a apreensão da

arma de propriedade do Sgt. PM Hermon Eltz Santos, lotado no mesmo batalhão.

Nº  3.089/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a

situação  atual  e  a  efetividade  do  Programa  "Lares  Gerais  Segurança  Pública",

especialmente sobre a forma como está sendo acionado para proteção de policiais

ameaçados e de suas famílias.

Nº 3.090/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja inserido nos

Anais desta Casa o artigo "Em Belo Horizonte, caveirão para os pobres que lutam",

de autoria de Frei Gilvander Moreira.

Nº  3.091/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os gastos

efetuados pelo Estado em segurança pública nos últimos cinco anos e os valores

repassados  pela  União  por  meio  do  Fundo Nacional  de Segurança  Pública  e  do

Fundo  Penitenciário  Nacional,  no  mesmo  período.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  3.092/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  a  liberação do
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Samu no Município de Guanhães. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.093/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da PMMG pedido de informações sobre a situação da

segurança  pública  diante  da  possibilidade  do  fechamento  dos  postos  fiscais  de

Capetinga,  São  Sebastião  do  Paraíso,  Arceburgo  e  Guaxupé,  pela  Secretaria

Estadual da Fazenda. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.094/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Delegado

Titular da 2ª Delegacia Distrital de Vespasiano pedido de providências para que sejam

oferecidas condições dignas aos indivíduos que, nos finais de semana, são colocados

em  um  micro-ônibus  à  porta  da  referida  delegacia,  em  condições  desumanas,

enquanto aguardam a confecção do Registro de Evento de Defesa Social.

Nº  3.095/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado às superintendências regionais em Minas Gerais da Caixa Econômica

Federal e do Banco do Brasil  pedido de providências com vistas ao aumento dos

recursos destinados à segurança das operações de transferências de valores entre

estabelecimentos.

Nº  3.096/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da PMMG pedido de providências para que se destinem

viaturas ao Município de Itamarandiba.

Nº  3.097/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia

da Polícia Civil pedido de providências com vistas à celebração de convênios com as

instituições financeiras que têm correspondentes bancários nos diversos Municípios

mineiros para garantir a segurança desses estabelecimentos.

Nº  3.098/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências com vistas à instalação de câmeras de vigilância nas imediações de

parte dos estabelecimentos que funcionam como correspondentes bancários.

Nº  3.099/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas a
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atender à reivindicação unânime dos Guardas Municipais,  de todas as regiões do

Estado, de avaliação da possibilidade de expedirem Registros de Eventos de Defesa

Social para infrações de baixo teor ofensivo.

Nº 3.100/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  ao  1º-Sgt.  PM  Douglas  Morais  de  Carvalho,  lotado  no

Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas da PMMG, pelos 21 anos de serviços

prestados ao referido Batalhão.

Nº  3.101/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Cap. PM José Procópio Correia Júnior, Chefe da Seção Técnica de

Trânsito  da  Diretoria  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG,  manifestação  de

aplauso  pela  apresentação  do  Plano  Mineiro  de  Prevenção  e  Atendimento  a

Acidentes de Trânsito Terrestre, na 5ª Reunião Extraordinária dessa Comissão.

Nº  3.102/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria  Regional  da  República  pedido  de  providências  com

vistas à fiscalização, pela 4ª Região Militar, do uso de explosivos no Estado.

Nº  3.103/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

recomposição dos efetivos e a melhoria da infraestrutura das Polícias Militar e Civil no

Município de Guanhães.

Nº  3.104/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedido de providências para a instalação

de uma fração dessa corporação no Município de Guanhães.

Nº  3.105/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a imediata

assunção  da  cadeia  pública  de  Guanhães  pela  Subsecretaria  de  Administração

Prisional.

Nº  3.106/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, ao Comando da Polícia Militar, à Chefia

de  Polícia  Civil  e  aos  Comandos  das  Guardas  Municipais  de  Belo  Horizonte,

Contagem  e Betim  pedidos  de  providências  para  a  criação de  uma comissão de

estudos  visando  à  integração  dos  protocolos  operacionais  de  cada  uma  dessas
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corporações e à viabilização de um sistema de Registro de Ocorrências de Defesa

Social unificado e compartilhado, com a participação do Sindguardas.

Nº  3.107/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

pedido  de  providências  para  que  se  estude  a  possibilidade  de  a  Capital  ser

contemplada  com  um  projeto  piloto  de  prevenção  à  criminalidade  e  de  atuação

conjunta  da  Polícia  Militar  e  da  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte,  com  a

viabilização de um sistema de Reds compartilhado.

Nº  3.108/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para aumentar o

número do efetivo policial da companhia sediada no Município de Cambuí.

Nº  3.109/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para a iluminação da Av. João da Cruz

Santos, no Município de Taiobeiras.

Nº  3.110/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a ampliação da

cadeia do Município de Taiobeiras e a construção de uma nova.

Nº  3.111/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para transformar

a 2ª Companhia Independente de Taiobeiras em Batalhão.

Nº  3.112/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Chefia  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  criação da

Delegacia Regional de Taiobeiras.

Nº  3.113/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para a designação

de Defensor Público para a Comarca de Taiobeiras.

Nº  3.114/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  para destinar

viaturas  para  a  polícia  ambiental,  visando à  atuação na microrregião  do  Alto  Rio

Pardo.

Nº  3.115/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais

pedido de providências para fiscalizar possíveis ocorrências de trabalho degradante

em carvoarias clandestinas na microrregião do Alto Rio Pardo,  tendo em vista as

denúncias apresentadas durante a 17ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, em

Taiobeiras.

Nº  3.116/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para fiscalizar a existência de carvoarias

clandestinas  na  microrregião  do  Alto  Rio  Pardo,  tendo  em  vista  as  denúncias

apresentadas durante a 17ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, em Taiobeiras.

Nº  3.117/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  à  Subsecretaria  de  Medidas

Socioeducativas pedido de providências para construir um centro de internação de

adolescentes na região do Alto Rio Pardo.

Nº 3.118/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Órgão de Direitos Humanos da Defensoria Pública de

Minas  Gerais  pelo  trabalho  desenvolvido  com  excelência  em  prol  de  toda  a

comunidade em seus 10 anos de existência.

Nº  3.119/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da PMMG o trecho das notas taquigráficas em que

constam as declarações prestadas pela Sra. Vânia Aparecida Pires da Cruz na 10ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração de

denúncias de possível abuso de autoridade, de confecção de boletins de ocorrência

forjados e de outras ações delituosas praticadas por policiais militares em prejuízo

dos Srs. Varlei da Cruz Pereira, Antônio José de Faria e Felipe Arthur Rodrigues de

Paula.

Nº  3.120/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  ao

Comando Geral da PMMG, à Chefia da Polícia Civil,  à Coordenadoria do CAO de

Combate  ao  Crime  Organizado,  às  Corregedorias  da  Polícia  Civil  e  Militar  e  à

Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora as notas taquigráficas da 7ª Reunião

Ordinária e das 14ª, 15ª e 16ª Reuniões Extraordinárias dessa Comissão e pedido de
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providências para a apuração das denúncias nelas contidas.

Nº 3.121/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada à

7ª  Câmara Cível  do  Tribunal  de  Justiça  manifestação de aplauso pela  referência

elogiosa a essa Comissão e pela sensibilidade no trato da questão prisional.

Nº 3.122/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio ao Governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG

pela  não  aplicação  da  Lei  nº  13.604,  de  2000,  que  cria  comissão  especial  para

acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento

rural ou urbano no Estado.

Nº  3.123/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

garantir um terreno para alojar as famílias da Comunidade Eliana Silva, com área

suficiente  e  na  mesma  região  em  que  se  encontravam  exercendo  o  direito

fundamental à moradia.

Nº  3.124/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  cópia  do  documento

intitulado "Em defesa da vida e da cidadania, contra o preconceito e a intolerância" e

manifestação  de  solidariedade  com  o  serviço  residencial  terapêutico  e  com  sua

manutenção, em defesa da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e dos direitos

de pacientes psiquiátricos, inclusive à vida desinstitucionalizada.

Nº  3.125/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Codevasf  pedido  de  providências  para  que  seja  instalado  um

escritório dessa entidade no Município de São Roque de Minas.

Nº 3.126/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à 7ª

Promotoria do Ministério Público da Comarca de Contagem pedido de providências

para garantir a manutenção do direito à educação técnica e profissionalizante aos

jovens desse Município.

Nº  3.127/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura  Municipal  e  à  Presidência da  Câmara Municipal  de  Araguari  pedido  de

providências  para  que  seja  constituída  uma  comissão,  com  a  participação  de

diretores, de professores e de alunos, com o intuito de implementar a Lei Federal nº
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11.769, de 2008, que altera a LDB para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de

música na educação básica.

Nº  3.128/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal e à Presidencia da Câmara Municipal de Patrocínio pedido de

providências  para  que  seja  constituída  uma  comissão,  com  a  participação  de

diretores, de professores e de alunos, com o intuito de implementar a Lei Federal nº

11.769, de 2008, que altera a LDB para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de

música na educação básica.

Nº  3.129/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal  e à Presidência da Câmara Municipal  de Ituiutaba pedido de

providências  para  que  seja  constituída  uma  comissão,  com  a  participação  de

diretores, de professores e de alunos, com o intuito de implementar a Lei Federal nº

11.769, de 2008, que altera a LDB para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de

música na educação básica.

Nº 3.130/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a melhoria de sinalização e a elaboração de

projeto de duplicação da Rodovia MGC-262, no trecho entre o Anel Rodoviário e a

Avenida José Cândido da Silveira.

Nº 3.131/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à BHTRANS pedido de providências para

instalação de semáforo ou faixa de pedestre com elevação no cruzamento entre a

Rua Visconde de Ibituruna e a Avenida Olinto Meireles, no Bairro Barreiro.

Nº 3.132/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à BHTRANS pedido de providências para a

realização de estudo sobre a viabilidade técnica de tornar de mão única o trânsito na

Rua  Souza  Magalhães,  no  trecho  entre  a  Rua  Américo  Magalhães  e  a  Avenida

Sinfrônio Brochado, no Bairro Barreiro de Baixo.

Nº 3.133/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à BHTRANS pedido de providências para a

instalação de faixa de pedestre com elevação na Avenida Sinfrônio Brochado, 120,

esquina com a Rua José Brandão, no Bairro Barreiro de Baixo.
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Nº 3.134/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para envidar esforços

juntamente com o governo do Estado para a duplicação da Rodovia MGC-262, no

trecho entre o Anel Rodoviário e a Avenida José Cândido da Silveira.

Nº 3.135/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  DNIT pedido  de  providências  para  a  delegação  ao

Município de Caiana do trecho rodoviário  da BR-482 entre o Km 0 e o Km 0,40,

situado na localidade de Dores de Minas, bem como de suas respectivas áreas de

domínio e lindeiras.

Nº 3.136/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a construção de rotatórias nos trevos da MG-

290 localizados no Município de Jacutinga.

Nº 3.137/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Fazenda as notas taquigráficas da reunião de audiência pública dessa

Comissão realizada em 22/3/2012 e  pedido  de  providências  para  que  verifique a

possibilidade de adotar novamente a alíquota de 12% no ICMS incidente sobre o óleo

diesel.

Nº 3.138/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a reforma da ponte localizada

em frente à Fazenda Córrego Batista, no Município de Coronel Fabriciano.

Nº 3.139/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados

ao Ministério Público as notas taquigráficas da reunião de audiência pública dessa

Comissão realizada em 22/3/2012 e pedido de providências com vistas à celebração

de  termos  de  ajustamento  de  conduta  com  as  empresas  distribuidoras  de

combustíveis para que tratem com isonomia os transportadores.

Nº 3.140/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para dar celeridade à regulamentação do transporte

rodoviário  intermunicipal  feito  por  veículos  cooperativados,  que  não  está

regulamentado no Decreto nº 44.035, de 2/6/2005.

Nº 3.141/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Secretaria de Transportes pedido de providências para a
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agilização do processo de licitação das obras do contorno rodoviário de Jaíba.

Nº 3.142/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados à

ANTT  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de  audiência  pública  dessa  Comissão

realizada em 22/3/2012 e pedido de providências com vistas à constituição de grupo

de  trabalho  para  debater  mudanças  na  legislação  sobre  transporte  de  cargas,

especialmente no que se refere a substâncias perigosas.

Nº 3.143/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria  de  Transportes  e  ao  DER-MG  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de

audiência pública dessa Comissão realizada em 8/5/2012 e pedido de providências

para a alteração da Lei nº 19.445, de 11/1/2011, de acordo com sugestão contida no

requerimento que menciona.

Nº 3.144/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  retomada  das  obras  de

pavimentação da Rodovia Parque Bispo Dom Helvécio, que liga a sede do Município

de Marliéria à entrada do Parque Estadual do Rio Doce.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Doutor Viana e

Dalmo Ribeiro Silva e outros, Célio Moreira, Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues e

Bruno Siqueira e outros, Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura e outros e Fred Costa.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente,  de  Segurança  Pública,  de  Transporte,  de  Esporte,  de  Administração

Pública,  de  Saúde,  do  Trabalho  (2),  da  Pessoa  com Deficiência,  de  Fiscalização

Financeira, de Política Agropecuária (2), de Cultura e de Defesa do Consumidor e dos

Deputados Sávio Souza Cruz, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Inácio Franco. O Brasil acordou hoje,

Deputado Inácio Franco, sob pressão do péssimo governo federal que temos. Belo

Horizonte sofre, desde a manhã, com o trânsito todo parado, porque uma carreta que

carrega mais de 200t, com largura superior à via do Anel Rodoviário, trafegando em

direção ao Rio de Janeiro, vinda de não sei que ponto do Sul do Brasil, tem de passar

por dentro de Belo Horizonte, porque o governo federal retirou do Plano Plurianual o
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rodoanel norte e o rodoanel sul de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte está parada,

novamente, por causa do Anel Rodoviário, por causa de uma carga que não tem nada

a ver com a nossa cidade: está indo em direção ao Rio de Janeiro, mas passa pelo

Centro de Belo Horizonte. A previsão é que essa carreta seja retirada hoje às 22

horas.  Então,  durante  todo  o  dia  o  trânsito  em  Belo  Horizonte  será  um  sufoco,

novamente.  Tudo  por  causa  da  incompetência  do  governo  federal.  Além  disso,

amanhecemos hoje com 33 universidades federais em greve. É o saco de maldade

do governo federal, que determina que os Estados, por exemplo, não podem fornecer

alimentação para  os  professores.  Essa é  a  verdade desse governo,  que enfrenta

agora 33 universidades federais em greve. Deputado Antonio Lerin, especialmente os

servidores  das  nossas  universidades  federais  estão  mostrando,  denunciando  o

sucateamento  das universidades federais  brasileiras,  principalmente  as  que foram

expandidas  pelo  programa  de  apoio  a  planos  de  restruturação  e  expansão  das

universidades federais, que se chama Reuni, mas que deveria se chamar “Ruim” - é

ruim demais. Isso porque eles inauguram uma universidade, que não tem nada, não

tem professores, não tem servidores. É por isso que as universidades federais estão

em greve. Não bastasse o que já mencionei, Sr. Presidente, o Brasil acordou com

mais uma bondade do governo federal. Ele determinou que no caso de carros de até

1.000 cilindradas não se pague o quê? Alguma taxa do governo federal? Não, os

impostos que os Estados e Municípios têm a receber, o IPI. É outra maldade contra

Estados  e  Municípios.  Esta  Assembleia  tem  discutido  a  dívida  dos  Estados,  dos

Municípios com a União. Praticar esses juros de agiota é crime. São juros de agiota

os do governo federal contra Minas Gerais. E ontem, houve um saco de bondades da

Presidente Dilma, que foi retirar a arrecadação de Estados e Municípios. É lamentável

o que estamos vivendo. Os Estados têm de pagar essa dívida com juros de agiota.

Nas ruas, eles são presos, porque é crime, mas o governo federal pratica agiotagem

contra  os  Estados,  contra  o  Estado  de  Minas  Gerais.  E  agora  vem  retirar  a

arrecadação do Estado de Minas Gerais. O governo federal retira a arrecadação de

nosso Estado. Como se vê, Sr. Presidente, obra é zero; o Anel Rodoviário está aí

para provar. E hoje, preparem-se, como haverá reunião extraordinária, vamos voltar

para casa depois das 22 horas, porque será o momento da retirada de tal carga. Foi
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solicitado  um  supertrator  para  puxar  essa  carreta  com  270t.  Não  há  asfalto  que

aguente isso, uma carreta dessas passar pelo centro de Belo Horizonte. Quero saber

como essa carreta vai chegar ao Rio de janeiro, porque há muitas subidas pela frente.

O trator terá que acompanhar essa carreta que está atravessando Belo Horizonte até

o Rio de Janeiro e subindo pelas montanhas da Mantiqueira. Quando chegar à Serra

do Mar, mais trator até chegar ao Rio de Janeiro. Que decepção com o PT! Que

decepção com o governo federal, que não gosta de Minas Gerais!

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Antonio

Lerin.

O Deputado Antonio Lerin* - Boa tarde, senhoras, senhores, colegas Deputados,

pelos quais tenho profundo apreço e com os quais tenho muito a aprender, uma vez

que estou nesta Casa há apenas cerca de um ano e meio. Esse curto tempo foi o

suficiente  para  que  eu  percebesse  que  aqui  trabalham  homens  e  mulheres

empenhados  em  representar  os  Municípios  mineiros  da  melhor  e  mais  eficiente

maneira. Quero aqui parabenizar o trabalho do companheiro Deputado Dinis Pinheiro,

que tem conduzido esta Casa com maestria, tendo também ocupado interinamente, e

com muita responsabilidade, o cargo de Governador em exercício recentemente.

Minha  região,  o  Triângulo  Mineiro  e  Alto  Paranaíba,  que  tenho  orgulho  de

representar, juntamente com outros colegas, reconhece que o governo de Minas tem

feito  um trabalho  sério  e incansável  na  busca da distribuição  ordeira  e  justa  das

verbas  públicas.  Nossa  representatividade  tem  arrancado  elogios  do  Governador

Anastasia, a quem agradeço publicamente e reconheço ser um homem empenhado

em realizar o melhor, desde que seja legal e viável para os cofres públicos.

Quero chamar a atenção dos nobres Deputados para um fato notório, que ocorre há

mais  de  70  anos,  mas  que  não  deve  jamais  passar  em  branco:  o  sucesso  da

Expozebu, uma feira realizada na minha terra natal, Uberaba, que projeta não só o

Município, mas todas as Minas Gerais, em âmbito mundial. Na semana passada o

evento  foi  encerrado  e  alcançou  mais  uma vez  números  expressivos  não  só  de

público como também em negócios. Estive com o Governador na abertura do evento,
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realizado no dia 3 de maio, e pude perceber que o trabalho que nós, representantes

do povo, temos feito junto ao governo está surtindo efeito e aproximando cada vez

mais o Triângulo e Alto Paranaíba da administração estadual.

A Expozebu levou ao Parque Fernando Costa, local onde é realizada a feira, quase

250 mil pessoas. Estiveram presentes ao evento mais de 100 empresas de vários

segmentos, que negociaram veículos, troncos e balanças, sêmen, animais, embriões,

roupas,  acessórios,  móveis,  entre  outros  produtos.  Elas  movimentaram  mais  de

R$70.000.000,00. Também houve comercialização de zebuínos em três “shoppings”

de animais  e  nos  40  leilões  oficializados,  que obtiveram o  faturamento  de  quase

R$49.000.000,00 com a venda de mais de 1.220 lotes de animais de elite.

Chamo a atenção dos senhores para o fato de que a Expozebu não é apenas uma

feira de zebuínos, mas uma vitrine de genética bovina de alta qualidade, que desperta

o interesse de inúmeros países. Isso valoriza a competência de nossa gente e mostra

ao mundo que nosso país também lida com eficiência em áreas como a biotecnologia

bovina. Mais de três mil animais das raças gir, guzerá, brahman, tabapuã, indubrasil,

sindi e nelore pisaram na pista de julgamentos mais concorrida do Brasil. Isso porque

ali são julgados animais que mostram o potencial e a evolução da pecuária brasileira.

Além de sua precocidade e de seu ganho de peso, aqueles animais são eficientes

reprodutores. Vejam, com isso, como nossa região representa bem o nosso Estado.

Tanto  que Uberaba hoje  é considerada  polo  da  genética  bovina  pelo  governo de

Minas Gerais.

A Expozebu também foi  palco de reuniões importantes sobre assuntos atuais  e

contou com palestras sobre a conferência da ONU Rio+20 e outros temas ligados ao

meio ambiente, além de discussão sobre as mudanças do Código Florestal, um tema

que divide opiniões.

Entidades importantes marcaram presença em reuniões na Expozebu, tais como

CNA, Asbraer, cooperativas do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, Rural Jovem,

Comissão de Agricultura da Câmara Federal,  entre outras. O público internacional

ultrapassou o do ano passado. A feira recebeu aproximadamente 500 estrangeiros

ligados ao setor pecuário. Aliás, estiveram representados 28 países. Faço questão de

citar  alguns deles:  África do  Sul,  Alemanha,  Argentina,  Austrália,  Bolívia,  Canadá,
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Colômbia,  Costa  Rica,  Estados  Unidos,  França,  Índia,  Itália,  México,  Namíbia,

Portugal,  Sudão  e  Venezuela.  Os  jovens  também  participaram  da  feira,  que  é

sustentável e promove educação e cultura para os estudantes. Foram 10 mil jovens e

idosos que passaram pelo Parque Fernando Costa para participar dos projetos Zebu

na  Escola  e  Zebu  UAI,  respectivamente.  Eles  conheceram  um  pouco  sobre  as

cadeias produtivas da carne e do leite e os projetos de sustentabilidade da pecuária.

Essa é uma forma de resgatar a valorização do homem do campo.

Outra  coisa  importante  a  ressaltar:  o  governo  de  Minas  já  está  investindo

aproximadamente R$800.000.000,00 para implantação do gasoduto em nossa região,

mais uma prova de reconhecimento do Governador Antonio Anastasia, pois essa obra

é crucial para a implantação da fábrica de amônia, bem como para a realização de

outras obras economicamente importantes que promoverão, entre outras coisas, a

geração de novos empregos. Nossa cidade foi citada no último domingo pela “Folha

de S.Paulo” como uma cidade com crescimento de mais de 220% do PIB nacional.

Isso mostra a importância que o Triângulo Mineiro tem para Minas Gerais.

Manifesto também o meu obrigado ao governo de Minas por atender prontamente

nossas reivindicações em prol dos Municípios de nossa região, o que nos possibilitou

recursos de mais de R$40.000.000,00 nas áreas de saúde, educação, obras, esporte

e segurança pública. Sabemos que o governo planeja realizar muito mais obras ainda

este ano para valorizar a nossa gente.

Na prestação de contas deste meu primeiro ano de mandato, destaquei o empenho

do  governo  na  realização  de  diversas  obras,  porque  entendo  que,  com  projetos

inteligentes e viáveis economicamente, não há entraves. O governo é aberto a novos

empreendimentos. No entanto, temos de mostrar a viabilidade e a importância desses

empreendimentos para nossas regiões.

Destaco em minha prestação de contas o trabalho que tenho abraçado, juntamente

com  a  excelente  equipe  do  hospital  do  câncer  de  Uberaba,  o  Hospital  Dr.  Hélio

Angotti, ao qual destinamos aproximadamente R$14.000.000,00, dos quais mais da

metade já se encontram em sua conta.

Ressalto também que outras instituições de saúde foram beneficiadas com o nosso

trabalho  junto  ao  governo  de  Minas,  tais  como  o  Hospital  da  Criança,  com  a
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duplicação do número de leitos; nesse caso, estamos aguardando apenas o projeto

para  aprovação  da  Vigilância  Sanitária.  Temos  também  o  Hospital  Beneficência

Portuguesa,  que  é  a  maternidade  do  povo,  no  qual  o  governo  já  investiu  mais

R$1.300.000,00 para custeios e melhorias.

Durante  a  ExpoZebu,  o  Governador  também  nos  deu  a  boa  notícia  sobre  a

liberação de R$3.000.000,00 para a construção do posto de  polícia integrada em

Uberaba, com estruturação do IML, um pedido também nosso, que também contou

com  o  trabalho  de  lideranças  de nossa  Uberaba.  Mais  de  R$6.000.000,00 foram

liberados para as escolas de Uberaba e região.  Isso também é oriundo de nosso

trabalho junto ao governo.

Agradeço aos colegas desta Casa, que me acolheram dignamente e com carinho.

Saibam que esse carinho é recíproco. Despeço-me com uma reflexão importante,

nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva: é preciso cidadania para que uma nação se

desenvolva com democracia.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Antonio

Lerin. Ouvi atentamente a prestação de contas que V. Exa. faz à sua região e a Minas

Gerais. Devo dizer que, para o Parlamento mineiro, sem dúvida nenhuma foi uma

gratíssima satisfação a sua presença como legítimo representante do Triângulo e as

tantas ações que tem empreendido com dedicação, denodo e transparência.

Quero parabenizá-lo de maneira muito efetiva. V. Exa. chegou aqui e aos poucos foi

ganhando  experiência  e,  principalmente,  vontade  de  servir  Uberaba,  o  Triângulo

Mineiro, enfim, toda a região, onde V. Exa. foi bem votado e lembrado pelos eleitores.

Quero parabenizá-lo pelo trabalho magnífico que V. Exa. tem realizado não apenas

na sua região, mas também no Parlamento mineiro, nas nossas comissões, onde tem

demonstrado,  com sua presença marcante,  competência  defendendo os  legítimos

interesses de toda a região. Fico feliz em ouvi-lo.

Nessa retrospectiva que V. Exa. faz, verificamos tantas e tantas ações que realizou

com  o  nosso  Governador  Antonio  Anastasia.  Reconheço  publicamente  as  muitas

oportunidades em que V. Exa. manifestou o apoio do Governador a seus pleitos, que

foram atendidos. Parabéns, continue assim. Com certeza, o Triângulo Mineiro precisa

muito  do  Deputado  Antonio  Lerin,  que  tem  realizado  um  trabalho  magnífico,
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belíssimo, na região.

O  Deputado  Antonio  Lerin*  -  Obrigado,  nobre  Deputado  Dalmo  Ribeiro.  É

importante  prestarmos  conta  do  nosso  trabalho  e  reconhecer  o  empenho  do

Governador Anastasia em atender as reivindicações de todos nós, Deputados, e à

população de Minas Gerais. Nós, representantes do povo na Assembleia, sabemos

das dificuldades, mas estamos trabalhando, superando obstáculos e demonstrando

com clareza e transparência tudo aquilo de que a nossa região tanto carece.

Ficamos felizes ao tomar conhecimento do trabalho realizado ao longo de 2011 por

meio do programa Caminhos de Minas, grande projeto implantado pelo Governador

Antonio  Anastasia.  Já  estão  liberados  os  30km  que  interligam  os  Municípios  de

Sacramento e Nova Ponte por meio do Distrito Almeida Campos, chegando à Ligação

798. Também foram contemplados pelo Caminhos de Minas mais 29km, liberados

pelo DER, ligando o Município de Perdizes à BR-262, por meio da Ligação 452. São

mais  de  60km  de  ligações,  que  atenderão  os  Municípios  da  nossa  região,

proporcionando investimentos de R$70.000.000,00. Por tantas outras reivindicações

feitas com as PPPs, estamos viabilizando a duplicação de 7km na Ligação 427, de

Uberaba a Conceição das Alagoas, bem como a implantação de um trevo na ligação

do Município de Água Comprida, a fim de proporcionar maior segurança aos usuários

da ligação de Delta a Sacramento, passando pelo Município de Conquista, que no

ano  passado  comemorou  o  seu  centenário.  Por  meio  das  PPPs,  estará  sendo

viabilizada mais uma via para dar maior segurança aos usuários.

Tenho plena convicção de que a Assembleia Legislativa está no caminho certo.

Sabemos que é considerada a melhor Assembleia de todos os Estados brasileiros.

Sinto-me  orgulhoso  de  fazer  parte  desta  Casa  com  os  nobres  Deputados.  Não

poderia deixar de agradecer e reconhecer, mais uma vez, o empenho do Governador

Anastasia e de toda a equipe do governo de Minas pelo trabalho e pelos projetos que

têm  alavancado  o  desenvolvimento  deste  Estado.  Expresso  os  nossos

agradecimentos.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Antonio  Lerin,  gostaria  de

parabenizar V. Exa.,  que tão bem representa o nosso Triângulo Mineiro,  por esse

brilhante pronunciamento.
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Estive atento aqui e, nesse fim de semana, também pude acompanhar pelos jornais

de circulação no Estado de São Paulo uma reportagem sobre o crescimento do nosso

Triângulo Mineiro, principalmente sobre o desenvolvimento industrial. Entretanto esse

crescimento não está apenas no Triângulo Mineiro. Se a reportagem focasse mais em

Minas,  poderia  falar  também  sobre  o  crescimento  no  Norte  de  Minas,  tudo  isso

possibilitado pelo trabalho realizado pelo nosso Governador Antonio Anastasia, que

criou  a  Sudene  mineira  e  está  levando  também  investimentos  para  o  Norte  do

Jequitinhonha. Parabenizo V. Exa.

Hoje o gás que chega no Triângulo Mineiro vem da Bahia. Com certeza, daqui a

algum tempo, esse gás sairá da Bacia do São Francisco, porque lá estão investindo

para buscar essa nova fronteira energética.

Parabéns  a  V.  Exa.,  que  tão  bem  representa  o  nosso  Triângulo  Mineiro,  pelo

pronunciamento.

O Deputado Antonio Lerin* - Agradeço ao Deputado.

Sr.  Presidente,  meu tempo já está se encerrando,  mas gostaria  de aproveitar  a

grande audiência da TV Assembleia para convidar todos os uberabenses e todas as

lideranças  da região  do  Triângulo  Mineiro  para  participarem conosco amanhã,  às

9h30min, no Anfiteatro da Fiemg, na Praça Frei Eugênio, em Uberaba, da grande

audiência,  a  Caravana  da  Saúde,  onde  trabalharemos  para  colher  1.500.000

assinaturas para  entrar  com um projeto  de  iniciativa  popular.  A intenção é  que o

governo federal possa investir, no mínimo, 10% do Orçamento da União na saúde do

nosso país, o que representa um investimento de mais de R$40.000.000.000,00.

Obrigado, Sr. Presidente. Devolvo-lhe a palavra.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

imprensa,  distinto  público  que  nos  honra  nesta  tarde,  telespectadores  da  TV

Assembleia, senhoras e senhores, boa tarde.

Inicialmente, em nome do povo do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, gostaríamos

de agradecer a presença do Dr. Carlos Melles, nosso Secretário de Obras, na nossa

reunião itinerante da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba e
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Vale do Piranga, na cidade de Entre-Rios no final do mês passado, onde tivemos a

oportunidade de presenciar a apresentação das várias obras que melhorarão muito a

infraestrutura da nossa região.

Gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Melles, nosso Secretário de Obras, e dizer da

satisfação e da alegria por essas grandes obras que já estão sendo executadas na

nossa região, como a liberação de várias pontes e de recursos para terminarmos a

MG-270, que ligará Entre-Rios de Minas a Passa-Tempo, com isso incrementando

mais  ainda  o  nosso  desenvolvimento  econômico,  facilitando  e  encurtando  as

distâncias entre a BR-040 e a BR-381, o que facilitará muito o caminho para São

Paulo e Divinópolis.

Quero agradecer também a obra de duplicação da nossa MG-383, que liga Joaquim

Murtinho a São Brás do Suaçuí, com a construção de dois viadutos e uma ponte, obra

orçada em mais de R$100.000.000,00.

Isso é o governo do Estado, o governo do nosso Prof. Antonio Anastasia. Nós do

Alto Paraopeba e Vale do Piranga só temos a agradecer por  esse empenho pela

nossa região.

Sr.  Presidente,  na  verdade  o  que  me faz  ocupar  esta  tribuna  nesta  tarde  é  a

situação dos aposentados no Brasil. O nosso Estado de Minas Gerais, segundo os

dados  oficiais  mais  recentes,  possuía,  em  dezembro  de  2011,  o  contingente  de

1.862.192  aposentados,  entre  aposentadorias  por  idade,  invalidez  e  tempo  de

serviço. É um contingente significativo de mineiros que têm rendimentos sujeitos às

regras  estabelecidas  pelo  INSS.  Esse  número  ainda  se  torna  mais  significativo

quando consideramos que o número de pessoas que dependem desses rendimentos

dos  aposentados  é  muito  grande.  Famílias  inteiras  sobrevivem  sustentadas  pela

renda  que  tem  origem  na  Previdência  Social.  A perda  do  poder  aquisitivo  dessa

parcela da população tem um impacto considerável sobre a economia mineira.

Apenas esse dado já seria relevante, não bastasse a dificuldade imposta a essas

famílias com a constante redução do poder de compra do aposentado de maneira

geral.  A justiça na atualização dos rendimentos das aposentadorias não é apenas

uma questão individual do aposentado, mas toma uma dimensão social, quando se

trata  do  reflexo  em  escala  do  consumo  gerado  pelo  universo  das  famílias  que



1061
____________________________________________________________________________

dependem da renda das aposentadorias.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não bastasse essa importância,

tivemos  de  ouvir  a  Ministra  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  anunciar,  em

meados  do  mês  passado,  entre  os  dados  básicos  da  LDO  para  2013,  que  o

aposentado,  mais  um  ano,  não  terá  aumento,  somente  o  reajuste  da  inflação,

calculado pela variação do INPC.

De que adianta tanto dinheiro concentrado na União, se não é possível fazer justiça

àqueles que construíram o nosso país? Isso é uma pergunta que não podemos deixar

de fazer, principalmente por sermos agentes políticos.

No  início  do  mês  de  abril,  senti-me  homenageado  e  honrado  quando  visitei  a

Associação de Aposentados,  Pensionistas  e Idosos de Conselheiro Lafaiete.  Além

das gentis palavras e do largo sorriso estampado no rosto daquelas pessoas, não

restaram  dúvidas  quanto  às  boas-vindas.  Ouvi  atentamente  o  que  diziam.  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, eles, os aposentados, não pedem mais que tratamento

justo e respeito.

É importante  salientar  que,  neste  ano,  988.282 brasileiros  despencaram para  o

salário  mínimo,  segundo  dados  levantados  pela  Confederação  Brasileira  de

Aposentados e Pensionistas - Cobap.

Ainda de acordo com a mesma entidade, o poder de compra da categoria, daqueles

que ganham acima de um salário mínimo, sofreu uma redução catastrófica. As perdas

representam 76,54% de 1994 até o ano de 2012. Neste ano, a perda representou

uma diferença de R$87,00 para quem ganha dois salários mínimos, isso porque o

reajuste  do  mínimo  foi  de  14,1%,  ou  seja,  o  aposentado  receberia  R$1.244,00

mensais; porém, com o reajuste de 6,08% para quem ganha acima do mínimo, esse

aposentado recebe R$1.156,00.

Essa diferença parece pequena, mas a fase da aposentadoria é uma fase da vida

em  que  normalmente  as  pessoas  têm  um  custo  de  vida  maior.  E  a  diferença,

ocorrendo  de  ano  a  ano,  se  acumula  provocando  um  efeito  em  cascata  de

achatamento dos rendimentos dos aposentados.

Para  alguns,  essa  diferença  pode  representar  a  compra  de  remédios,  uma

alimentação melhor, principalmente numa etapa da vida em que o organismo precisa
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de uma nutrição mais adequada. Eu, como médico, não posso fechar os olhos para

essa situação.

Com esse tratamento diferenciado, desigual,  com o tempo, a tendência é que a

maioria  dos  aposentados  venha a  ter  o  rendimento  de um salário  mínimo,  muito

abaixo das suas contribuições previdenciárias, pagas para receber muito mais.

Sr. Presidente, essa é a realidade, e é muito séria. Enquanto ninguém levantar a

voz, e nós todos, unidos, não tomarmos um posicionamento, a situação perdurará, e

quem perde numa situação como essa são os trabalhadores que constroem a Nação.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero ser um dos representantes

dos  aposentados  nesta  Casa.  Não  posso  ficar  indiferente  a  essa  situação,

principalmente após constatar a disposição dessas pessoas de cabeça branca, que,

apesar de enfrentarem uma política desigual e perversa, não perderam a esperança

nem pretendem abandonar as trincheiras e desistir dessa boa luta.

No que eu puder, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vou agir para

contribuir para a luta dos aposentados pela justiça que eles merecem, pelos direitos

que conquistaram no decorrer dos anos. Aproveito e convido V. Exas. a me ajudar

nesse intento.

Sr. Presidente, para finalizar, quero informar aos nobres pares que dei entrada a um

projeto de lei de minha autoria e também da Deputada Liza Prado e do Deputado

Juninho Araújo, visando a garantir aos maiores de 60 anos gratuidade no transporte

público intermunicipal. Esse projeto tem como escopo preencher a lacuna que hoje

existe no Estatuto do Idoso, que só confere gratuidade ao transporte interestadual e

aos transportes urbano e semiurbano. Precisamos preencher essa lacuna, e conto

com os nobres pares.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Glaycon Franco, parabenizo V.

Exa.  por  trazer  à  tribuna  importante  tema relativo  aos  aposentados.  A cada  ano

aumenta  a  longevidade  da população  do  Brasil.  Nós,  que  estamos  na ativa,  em

alguns  anos  seremos  aposentados.  Fica  essa  importante  reflexão  para  o  Brasil.

Precisamos  fazer  uma  reforma  tributária,  e  principalmente  previdenciária,  para

valorizar os que ajudaram e ainda ajudam muito a construir o futuro de nosso país.

Parabéns por abordar tão significativo tema.
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O Deputado Glaycon Franco -  Obrigado, nobre colega Deputado Luiz Henrique.

Esse  tema  do  nosso  projeto  discutiremos  mais  detalhadamente  em  outra

oportunidade. Agradeço a todos. Fiquem com Deus e boa tarde. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Antônio Júlio – Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, mais uma vez

venho  fazer  um  pronunciamento  a  respeito  de  uma situação  que  aflige  a  todos.

Principalmente a nós, mineiros, que estamos preocupados com o nosso Estado sem

a preocupação de estarmos atrelados ao governo de Minas Gerais, que tem acabado

com Minas, um governo que tem procurado fazer uma política apenas partidária. É

esse o motivo que me traz aqui para falar da educação em Minas Gerais.

O governo quer acabar com o Cesec. Essa história é antiga, falam em acabar com

o supletivo há 20 anos, pois,  quando muda a direção da Secretaria de Educação,

alguém, por livre e espontânea vontade, fala que vai acabar. Falam isso porque não

temos Governador. Minas não tem governo. Então, qualquer funcionário da Secretaria

de Educação ou de outra manda mais do que o Governador. Ele faz a proposta e o

projeto dele.

É essa a nossa preocupação. Tenho falado de uma preocupação e mostrado ao

povo de Minas Gerais que estamos precisando de um governo que cuide do nosso

Estado. Hoje temos projeto de governo, mas não temos projeto de Estado. Esse é o

grande equívoco que estamos cometendo, e nós, Deputados e Deputadas, estamos

assistindo  passivamente,  porque  ninguém  pode  se  manifestar,  ninguém  pode

questionar o governo. Na semana passada falaram de uma pesquisa da revista “Veja”

a respeito de algumas escolas com bom índice de aproveitamento. Espero que seja

real, mas não acredito nessas pesquisas, até porque o Unicef uma vez prestigiou um

Prefeito da minha região e, como sou majoritário, cerca de 15 dias antes tive de dar

uma ajuda na escola porque não tinham merenda, panela, água, nada. E o Unicef

falou  que era  a  melhor  escola  do  interior  de  Minas  Gerais.  Como? Conhecemos

esses fatos, então não acredito nessas informações, acredito na realidade.

E agora falo do Cesec. O negócio está tão absurdo, que entrei com requerimento

na Comissão de Educação para fazer uma discussão a esse respeito. É importante
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discutir, e a Secretaria poderia vir dar a sua versão de por que vão fechar. Se virmos

que eles têm razão, tudo bem. Mas ninguém quer dar explicação, ninguém fala nada,

ninguém sabe por que está vindo essa mudança. O requerimento solicita audiência

para discutir a adoção de classes multisseriadas nas escolas - esse é outro problema

que estamos vivendo – e o Cesec. O governo não tem explicação para as classes

multisseriadas. O Sind-UTE entrou na Justiça contra as salas multisseriadas, e ela

acatou, em parte, o recurso.

E a Juíza foi muito feliz,  quando afirmou: “Infringir  normas básicas da educação

fundamental representa um desrespeito ao chamado mínimo existencial. Isso porque

o cerceamento à educação básica causará reflexo para toda a vida daqueles jovens,

ao prejudicar o desenvolvimento de suas profissões que, por sua vez, poderá reprimir

o regular acesso aos bens necessários a uma vida digna.” Essa é a decisão da Juíza

que emitiu o parecer. Deputado Marques, só o governo não está vendo isso, só o

governo não quer ver. Acorde, Governador! Aquele pessoal que fica nos vigiando aqui

poderia ligar  para o Palácio,  chamar a atenção do Governador  e dizer  a ele que

estamos  clamando  para  que  Minas  Gerais  tenha  governo.  Clamamos  por  um

Governador que fale dos interesses deste Estado, e não apenas dos interesses do

governo  e  dos  interesses  de  uma  campanha  antecipada  para  Presidente  da

República, que será daqui a dois anos e meio.

O Prof. Anastasia tem tido todo o nosso apoio e o nosso respeito, até defesa da

Oposição ele  tem  tido,  pois  aqui  virou  campanha  de  Aécio,  e  não  de  Anastasia,

ninguém o defende. A base aqui não é do Anastasia; é do Aécio. E com isso, o que

acontece?  As  pesquisas  que  vários  Deputados  estão  fazendo  em  suas  bases

apontam que há uma desaprovação do governo Anastasia, que está em queda livre.

Não  adianta  esconder.  Isso  é  culpa  da  base,  que  precisa  atentar  para  essas

questões.  São  coisas  mínimas  que  estão  provocando  desgastes.  São  questões

pequenas que estamos vendo acontecer,  estamos sentindo que vão acontecer  e,

mesmo assim, não temos coragem de manifestar.

Estivemos em Porto Alegre, com Comissão da Assembleia, na semana passada, e

o Governador de lá disse-nos de que aquilo ele mais gostaria é que sua base também

fizesse oposição, que levantasse questões que ele não conseguisse ver. Essa seria a
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forma de a base ajudá-lo na administração. Nós aqui preferimos dizer: “Ah, não está

acontecendo  nada...  Não  há  problema.”  Nada  em  Minas  é  problema,  e  ficam

querendo  julgar.  Estou  vendo  o  Deputado João  falando  que  o  anel  está  parado,

porque tem uma carreta estragada lá, e a culpa é da Dilma. Que culpa da Dilma! É

dos governos, tanto da Prefeitura quanto do Estado, pois não temos um projeto para

o anel rodoviário;  não temos um projeto de duplicação da BR-381; não temos um

projeto para o falado metrô de Belo Horizonte. Tudo é falácia! Hoje, é que soubemos

pela imprensa a chamada de licitação para fazer o levantamento do trajeto. E agora,

o processo está suspenso, porque deu errado. Então, só daqui a dois, três ou cinco

meses  será  concluído.  Aí,  passa um  ano,  passam  dois,  passam três...  Por  quê?

Porque não temos autoridade, nem em Belo Horizonte e nem no Estado de Minas

Gerais.

Está faltando autoridade, alguém que fale em nome da Prefeitura e alguém que fale

em nome do nosso Estado. Anel rodoviário não é problema do governo federal,  é

problema dos Deputados Federais que temos em Brasília, que, infelizmente, também

não  atendem  aos  interesses  de  Minas.  Eles  apenas  ficam  preocupados  com  as

verbas que saem para o governo, com as emendas parlamentares. Quem fala em

nome de Minas no Senado? Quem é que tem autoridade política, para falar duro,

contra ou a favor dos interesses de Minas Gerais? Não temos ninguém.

É isso que tenho dito ao Prof. Anastasia, que assuma a liderança e conduza os

interesses de Minas. Nós estamos ficando para trás, Minas está empobrecida e falida.

Está  aí  a  dívida  de  R$70.000.000.000,00,  que  ficou  escondida  por  nove  anos.

Pagamos R$400.000.000.00 de juros por mês. Há uma dívida da Cemig, que já foi

abafada  e  de  que  ninguém  fala  mais  nada.  Mas  Minas  deve  à  Cemig

R$5.500.000.000,00,  que  é  mais  do  que  o  patrimônio  da  Cemig.  Sem  contar  os

R$70.000.000.000,00 que lá estão...

Então,  precisamos  ter  essa  preocupação.  Não  cansarei  de  falar  que  temos  de

separar  as  coisas  de  governo  das  coisas  do  Estado.  O  nosso  Estado  está

empobrecido, está quebrado. Para quê? Para manter, entre aspas, uma filosofia, uma

ideia de que o governo está bem. O governo também está mal, até porque, gosto de

dizer, Doutor Wilson, que governo ruim - e repetirei isso -, é ruim para todo mundo.
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Governo ruim não é só para a Oposição, mas também para todos nós, e até mesmo

para a base do governo.

Nós queremos um governo que funcione, que seja altivo, que resolva os problemas

de Minas Gerais.

Comecei a falar sobre o Cesec. São mais de 90 mil alunos inscritos. E vem uma

pessoa  da  Secretaria  de  Educação  sem  nenhuma explicação,  diz  apenas  que  a

professora de Português dará aula de Física, a de Física dará aula de não sei o quê;

e que não há professor, que não pode contratar, como se brincasse com a educação

de Minas. Já brincaram com a greve de 120 dias que enfrentamos no ano passado. A

Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento, levou o caso

na  brincadeira,  na  irresponsabilidade.  Até  hoje  a  greve  atrapalha  a  vida  dos

estudantes.  E  não  podemos  falar  nada.  Pode-se  apresentar  requerimento  na

Comissão de Educação,  mas ela  não discute  os  problemas da educação.  Deram

ordem para não discutir, porque falarão do governo não sei o quê. Não é isso o que

queremos. Fazer oposição, Maria Tereza,  é a coisa mais fácil.  Estamos querendo

solução, estamos mostrando que temos um problema que precisa ser enfrentado. A

educação de Minas pede socorro. Não se trata apenas de estar passando fome, de

questão salarial. As salas estão sem professores, não estão autorizando contratação

e, quando o fazem, demoram 30, 40, 50 dias. Agora proibiram a substituição. E quem

for aluno do Cesec e precisa frequentar o curso, que é fantástico? Sou seu defensor

desde a época em que era Prefeito, há 30 anos. Um dos primeiros Cesecs instalados

foi na minha cidade, formando muitos alunos e alunas. Agora, o governo o trata com

descaso, com brincadeira.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

Concordo com V. Exa. em alguns aspectos, mas discordo quando diz que o governo

de Minas não tem feito  nada.  Pede socorro não apenas a saúde,  mas também a

educação. Mas isso não ocorre apenas em Minas Gerais, e sim em todo o Brasil. O

governo federal se nega a fazer investimentos nessas áreas essenciais. V. Exa. é

testemunha, não podemos omitir a verdade. A Emenda à Constituição nº 29, que hoje

regulamenta  os  investimentos  dos Municípios,  dos  Estados e da  União,  não está

sendo aplicada.  O governo federal  se omitiu  e não faz os  investimentos de  10%
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nessa área.

O Brasil é um dos países que mais cobram tributos no mundo e tem um dos mais

baixos investimentos na saúde e na educação. Esse é um compromisso do governo

federal.  O  governo  de  Minas,  ao  contrário,  tem  investido  muito  na  saúde,  na

educação, nas estradas. Sou testemunha disso. A Zona da Mata, nossa região, é uma

das mais bem-avaliadas do Brasil quanto à qualidade de atendimento aos pacientes

do  SUS.  Depois  das  enchentes,  o  governo  do  Estado  está  realizando

importantíssimas obras de  prevenção para evitar  corre-corre,  enquanto  o  governo

federal  não  liberou  nenhum  recurso  para  obras  em  nossa  região.  Além  disso,  o

governo estadual está construindo um novo hospital em Além Paraíba - o hospital

atual foi afetado pelas chuvas -, com investimentos da ordem de R$10.000.000,00.

Na  pequena  cidade  de  Guidoval,  onde  a  ponte  foi  totalmente  destruída,  serão

inauguradas obras em julho deste ano, totalizando R$18.000.000,00. Até o momento,

o governo federal não recuperou nenhum dano causado pelas chuvas em qualquer

parte do Estado.

Então, discordo veementemente de V. Exa., quando diz que o governo do Estado

não tem feito nada, pois sou testemunha, tenho comprovado obras importantes para

a saúde e para a educação. Na saúde, temos o Farmácia de Minas pelo Estado afora;

e nas estradas em construção, são mais de 7.000km de asfalto a serem iniciados em

nosso Estado.

Portanto,  o  governo  está  atento  a  todas  as necessidades  da  nossa população,

cumprindo  seu  trabalho  diariamente,  fiscalizando,  andando  nas  ruas,  pelos

Municípios  e  fazendo  obras,  que  hoje  estão  garantindo  a  qualidade  de  vida  da

população mineira.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Muito  bem.  Gostaria  de  conhecer  essa sua região.

Proponho que façamos uma comissão para visitarmos  essas obras,  porque,  para

mim,  o  governo  está  vivendo  apenas  de  publicidade.  A  realidade  é  totalmente

diferente, tanto assim é, que estou apresentando um requerimento para visitar um

Cesec, mas não conseguimos aprová-lo. Ora, o governo fala que não há problema,

mas os problemas estão aí. Então, se o governo estiver da forma como V. Exa. diz,

posso até acreditar. Mas gostaria de ver. Sou dos que gostam de ver para crer.
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Na verdade, o governo fez alguma coisa. Nunca disse que ele não fez. Não quero

um governo ruim, mas um governo que realize; porém, é fato que vamos de mal a

pior.  O que temos é muita  publicidade.  Até  a  Dilma e  o  PT estão fazendo muita

propaganda do que não é a realidade e do que não chega até o cidadão. Reclamo

disso também.

Já a sua região,  Deputado, deve ser o paraíso, como é paraíso o que o Aécio

vendeu para o Brasil inteiro, que Minas não tem problema. Aqui não há problema de

segurança pública, não há problema de saúde, não há problema de estrada, não há

problema  de  educação,  não  é  mesmo?  Aqui  é  o  paraíso.  No  entanto,  quando

andamos em Belo Horizonte, vemos mais de 35 assassinatos por mês. O governo

vende que não existe problema algum. Doutor Wilson Batista, gostaria de ir com uma

comitiva  a  sua  região,  até  para  batermos  palmas  para  o  que  for  real,  porque,

infelizmente,  Minas não tem governo.  Podem defender,  podem falar  -  e  tenho de

respeitar, porque cada um tem a sua opinião -, mas, lamentavelmente, Minas Gerais

está andando para trás.

A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana – Cumprimento a nobre Deputada Rosângela Reis, que

está  presidindo  a  nossa  reunião;  os  caros  colegas  Deputados  e  Deputadas;  a

imprensa;  os  telespectadores  da  TV  Assembleia;  os  funcionários  da  Casa;  e  o

pessoal que nos assiste das galerias.

Lerei  um  artigo  do  jornal  “Estado  de  Minas”  publicado  em  17  de  maio  para

analisarmos  o  quanto  nosso  país  e  Minas  estão  perdendo  no  cenário  do

desenvolvimento.  O  artigo  foi  escrito  por  Jayme  Nicolato,  Diretor  Executivo  da

Ferrous Resources do Brasil S.A., no caderno “Opinião”: “O país do Futuro? Brasil,

país do futuro. Essa afirmativa, título do ensaio escrito em 1941 pelo austríaco Stefan

Zweig,  certamente foi,  pela maioria  de nós,  ouvida e repetida como um mantra a

profetizar que nos anos que se seguiriam teríamos melhores oportunidades.

Baseava-se a assertiva na nossa vasta extensão territorial, nas enormes riquezas

minerais e na disponibilidade hídrica, fatores que acabariam por permitir um processo

de  industrialização  consistente,  que  propiciaria  um  mercado  de  trabalho  sólido,
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aquecido e repleto de boas oportunidades.

Crescemos  e  nos  desenvolvemos.  Apesar  dos  percalços  e  sucessivos  planos

econômicos, hoje estamos entre os países que alavancam o crescimento econômico

mundial, o grupo Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse ambiente

de negócios que então se revelava fértil para alçarmos voos ainda mais altos acabou

por não render todos os frutos esperados, e ora corremos o risco de perder a vez e

exportar nossos empregos.

No início dos anos 2000, vivíamos um ambiente de negócios propício para o setor

siderúrgico.  Por  essa  razão  havia  vários  projetos  para  construção  de  unidades

siderúrgicas no Pará, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de

projetos relevantes de aumento da capacidade produtiva existente nas mais diversas

regiões  do  Brasil.  Uma década  depois,  o  que  se  vê  é  que  apenas  dois  desses

projetos  realmente  saíram  do  papel.  Um  deles,  porém,  com  custo  e  prazo

excessivamente superiores aos previstos e com enormes dificuldades nos aspectos

operacional  e  ambiental.  Nesse  período,  a  produção  de  aço  brasileira  não  se

expandiu  conforme  esperado,  permanecendo  na  casa  das  36.000.000t  atuais.

Comparativamente,  a  China  saltou  de  151.000.000t  de  aço  no  ano  2000  para

683.000.000t no final do ano de 2011, com expectativa de atingir, em 2015, a casa de

800.000.000t, o que significa que, nos últimos 11 anos, foi inaugurada a cada mês

uma usina de 5.000.000t por ano. Realmente, ficamos muito para trás e, o que é pior,

sem escala  e  sem produtividade para competir  no  mercado  mundial.  Os  maiores

responsáveis  pelo  nosso  atraso  são  os  elevados  custos  de  capital,  a  ineficiente

burocracia,  os  entraves  ambientais,  o  custo  energético  e  a  carga  tributária,  que

resultam  numa  enorme  perda  de  competitividade  comparativamente  com  outros

países.

No caso do setor mineral, outro setor importante para o Brasil e para Minas Gerais,

em especial na mineração de ferro, carro-chefe das exportações brasileiras na última

década,  em  2002  produzíamos  150.000.000t.  Em  2011  a  produção  foi  de

325.000.000t. A expectativa é alcançarmos, em 2015, a produção de 370.000.000t.

No mesmo período, a Austrália, país democrático, assim como o Brasil, passou de

uma produção de 207.000.000t para 470.000.000t. A expectativa é atingir, em 2015,



1070
____________________________________________________________________________

700.000.000t de minério de ferro por meio de projetos que já se encontram em fase

final de implantação. É o dobro da projeção para o Brasil. A simples leitura desses

números  nos  indica  claramente  que  já  perdemos  a  vez  no  setor  siderúrgico  e

corremos o iminente risco de perdermos a vez também no setor mineral.

Para mantermos o atual ritmo e continuarmos aumentando a produção de minério

de ferro, precisaremos de novos projetos, pois muitos dos que hoje a sustentam têm

exaustão  prevista  para  os  próximos  anos.  Além  de  um  contexto  desfavorável,  o

desenvolvimento  desses  novos  projetos  esbarra  em  uma  confusa  legislação

ambiental,  que,  desde  2008,  rege  a  questão  atinente  às  cavidades  naturais

subterrâneas  e,  a  partir  de  então,  impede  a  entrada  em  operação  de  vários  e

relevantes  empreendimentos  previstos  notadamente  para  os  Estados  de  Minas

Gerais, Pará e Bahia.

Nesse  ambiente  local  de  indefinições  e  incertezas  de  toda  ordem,  ao  que

assistimos  é  a  migração  de  vários  investimentos  para  outros  locais  do  planeta,

especialmente  para  a  Austrália  e  para  o  continente  africano,  também  ricos  em

substâncias  minerais,  nos  quais  são  hoje  encontrados  atraentes  projetos  de

mineração em andamento.

A permanecer  esse  quadro,  perde  o  Brasil  a  oportunidade  de  promover  a  sua

industrialização  de  forma  consistente,  com  contrapartidas  e  compensações

socioambientais necessárias a um país em desenvolvimento, provocando o êxodo

dos empregos. Será que acontecerá com o setor mineral o mesmo que aconteceu

com o siderúrgico?

Não podemos perder a oportunidade de crescer de forma sustentável e defender os

nossos empregos. Os desafios são vários, e as soluções podem ser encontradas com

a tomada de ações concretas e rápidas. Ainda há tempo de fazer prevalecer o título

do ensaio de Stefan Zweig, que, em 1941, assim escreveu: 'Brasil, país do futuro'.”

Concordamos  com tudo o  que foi  escrito.  O  Brasil  está  crescendo  no  setor  de

mineração e de siderurgia a passos de tartaruga, enquanto os outros países estão

numa velocidade extraordinária. Estamos crescendo, a mineração tem crescido, mas

perdemos a competitividade. Como se não bastasse a distância do nosso continente

principalmente da China, no continente asiático, a burocracia é muito grande. Tudo
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trava o desenvolvimento.

A China, que tem a maior velocidade de crescimento no mundo nesse setor que é

extraordinário  e  que  precisa  ser  sustentável  -  não  queremos  jamais  permitir  o

desenvolvimento sem sustentabilidade -, dá as diretrizes para o empresário explorar

uma mina,  e  este  tem de cumpri-las.  Só se não as  cumprir  é  que a fiscalização

interrompe e proíbe a atividade, e então jamais  esse empresário terá autorização

para explorar outra mina, uma vez que não obedeceu às regras de sustentabilidade

do  País.  Aqui,  conseguir  começar  a  trabalhar  em  uma atividade de mineração  é

realmente exaustivo, cansativo e desestimulador.

Tivemos, há pouco tempo, um exemplo que foi preciso denunciar aqui: a demora na

liberação do início da construção de uma grande siderurgia no nosso Estado, e a

empresa já estava querendo ir embora para o México, pois lá também ela realiza a

construção de uma siderurgia.

Ao empresário pouco importa estar no Brasil, na Austrália ou no México; ele quer é

montar a siderurgia, trabalhar, dar empregos e, principalmente, ter seus lucros. Mas,

por excesso de burocracia e demora em analisar os projetos com seriedade, em dar

as devidas liberações e em fiscalizar o cumprimento do que é determinado por lei,

estamos perdendo em competitividade e tempo.  Aí,  as  empresas estão indo para

outros países, outros continentes, onde as coisas estão mais fáceis – mas não no

sentido de se permitir o errado, pois, nesse caso, o empresário estaria impedido de

participar de qualquer outro processo de empreendimento no País.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Em primeiro lugar, quero parabenizar o

Deputado  por  trazer  um  tema  tão  importante,  preocupação  de  todos  nós,  para

discussão nesta Casa.

Quero  também  agradecer  ao  Deputado  a  ajuda  que  nos  tem  dado  em  alguns

encaminhamentos que estamos fazendo nesta Casa.  Na oportunidade,  lembrando

que o Deputado nos  acompanhou no encontro  que tivemos  com o  Secretário  de

Agricultura, Elmiro Nascimento, peço a mesma ajuda na cobrança de uma reposta a

nossa muito justa reivindicação de redução do ICMS da venda do gado. Solicitamos

ao Secretário que conversasse com a equipe econômica do governo sobre o assunto,

a fim de que pudéssemos dar uma esperança aos produtores do Norte de Minas e do
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Vale do Jequitinhonha, região que está sendo drasticamente castigada pela seca. É

preciso que eles tenham uma oportunidade e que se abra uma janela, com a redução

do ICMS, para a venda do gado aos frigoríficos e a outros Estados, para que não

tomem um prejuízo ainda maior, pois a região está sem capim e sem alimento para o

gado e, de acordo com os dados da Emater, vai sofrer com a seca por mais cinco

meses. Fato é que teremos uma perda calculada de mais de 1 milhão de cabeças de

gado naquela região, se essa medida não for tomada agora pelo governo. Ou seja, o

governo  precisa  acordar  e  tomar  essa decisão  agora;  não adianta  fazer  isso  em

junho, agosto ou setembro, quando o gado já terá emagrecido - ninguém vai querer

comprar gado magro. Então, mais uma vez, peço o seu apoio e empenho junto ao

Secretário e ao governo, para que o Norte de Minas seja contemplado com essa

medida,  que  é  boa  para  o  governo  e  para  todo  mundo  -  uma  quebradeira

generalizada na região será ruim para todos, principalmente para o governo, que vai

deixar de arrecadar. Obrigado pelo aparte, Deputado.

O Deputado Doutor Viana - Realmente este Deputado esteve, juntamente com o

Deputado Paulo Guedes e alguns produtores do Norte de Minas, reivindicando do

governo essa atenção àquela região. Aliás, o Governador Anastasia, desde quando

Secretário de Administração no primeiro mandato de Aécio Neves, apoiou a criação

de uma secretaria especializada, inicialmente provisória, mas agora permanente, para

a defesa daquela região: a Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha, Mucuri  e do Norte de Minas. Portanto,  Paulo Guedes, pode contar

conosco, mas tenho certeza de que o governo terá a sensibilidade necessária a essa

questão.

Para terminar, fiz este pronunciamento em defesa dos produtores; em defesa dos

que  produzem,  trazem  para  o  nosso  Estado  o  desenvolvimento  sustentável,  dão

emprego  e  geram  renda.  Essas  pessoas  têm  de  ser  estimuladas  a  continuar

produzindo,  aumentar  sua  produção  ou  trazer  novos  investimentos,  para  que

tenhamos em nosso Estado desenvolvimento e crescimento sustentáveis. Essa é a

nossa opinião e  o  nosso desejo.  Eram as minhas considerações  nesta  tarde,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.164/2012,  do

Governador  do  Estado,  que dispõe sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração da Lei

Orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2013  e  dá  outras  providências,  foi

publicado no “Diário do Legislativo” de sexta-feira, dia 18/5/2012,  e distribuído em

avulso,  por  meio  eletrônico,  às  Deputadas  e  aos  Deputados  na  mesma  data.  A

Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas

ao projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início ontem, dia 21/5/2012, e

será encerrado no dia 11/6/2012.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.270/2011, do Deputado

Gustavo Valadares, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário das Comissões de

Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira,  às  quais  foi  distribuído,  sendo

considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do Regimento Interno. A Presidência

informa, ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do

Regimento Interno se inicia com a publicação deste despacho.

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 3.094 a 3.108/2012, da

Comissão de Segurança Pública, 3.109 a 3.124/2012, da Comissão de Direitos Humanos,

3.125/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  3.126/2012,  da  Comissão  de

Educação,  3.127  a  3.129/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  e  3.130  a  3.144/2012,  da

Comissão de Transporte. 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  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  9ª  Reunião

Ordinária,  em  15/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.582/2011,  do  Deputado  José

Henrique, 2.935/2012, do Deputado Antônio Júlio, e 2.952/2012, do Deputado Luiz

Henrique,  e  dos  Requerimentos  nºs  2.753/2012,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais, 2.826/2012, do Deputado Doutor Viana, e 2.905/2012, do Deputado Délio

Malheiros;  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em

15/5/2012, do Requerimento nº 3.010/2012, da Deputada Liza Prado; de Transporte -

aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 15/5/2012, do Projeto de Lei nº 1.857/2011,

do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  com  a  Emenda  nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs

2.832/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 2.833/2012, da Deputada Rosângela

Reis, 2.843/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor, 2.857 a 2.868/2012, do

Deputado Anselmo José Domingos, 2.904/2012, do Deputado Carlin Moura, 2.913 e

2.914/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  2.915  a  2.917/2012,  dos

Deputados Fabiano Tolentino, Neider Moreira e Antônio Carlos Arantes, 2.918/2012,

do  Deputado  Bosco,  2.959/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  e  2.996/2012,  do

Deputado  Carlin  Moura;  de  Esporte  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em

15/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  181/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

1.927/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  com  a  Emenda  nº  1,  2.791/2012,  do

Deputado  Antonio  Lerin,  e  2.980/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  e  dos

Requerimentos nºs 2.994/2012, dos Deputados Luiz Henrique e Glaycon Franco, e

2.995/2012, do Deputado Adalclever Lopes; de Administração Pública - aprovação, na

6ª Reunião Ordinária, em 15/5/2012, dos Requerimentos nºs 3.003 e 3.006/2012, da

Comissão  de  Participação  Popular,  e  3.009/2012,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos;  de  Saúde  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  16/5/2012,  do

Projeto de Lei nº 2.987/2012, do Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs

2.966/2012, do Deputado Jayro Lessa, 2.991/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

e 3.008/2012, da Comissão do Trabalho; do Trabalho (2) - aprovação, na 11ª Reunião

Ordinária,  em 9/5/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.967 e 2.968/2012, do Deputado

Rogério Correia, e 3.020/2012, do Deputado Sargento Rodrigues, e aprovação, na
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12ª  Reunião  Ordinária,  em  16/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.773/2011,  do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  3.028/2012,  do  Deputado  Duilio  de  Castro;  da

Pessoa com Deficiência - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,  em 16/5/2012, do

Requerimento nº 3.005/2012, da Comissão de Participação Popular; de Fiscalização

Financeira - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 16/5/2012, do Requerimento nº

3.004/2012,  da  Comissão de  Participação  Popular;  de  Política  Agropecuária  (2)  -

aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  9/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.463/2011, do Deputado Bosco, 3.038/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

3.043/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, e 3.049/2012, do Deputado Hely

Tarqüínio,  e  do  Requerimento  nº  2.985/2012,  do  Deputado  Rogério  Correia,  e

aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 16/5/2012, do Requerimento nº 2.998/2012,

do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  de  Cultura  -  aprovação,  na  9ª  Reunião

Extraordinária,  em  16/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.508/2011,  do  Deputado

Bosco, e 3.014/2012, da Deputada Luzia Ferreira, e do Requerimento nº 2.972/2012,

do Deputado Carlin Moura; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 12ª Reunião

Ordinária, em  22/5/2012, dos Requerimentos nºs 3.026 a 3.028/2012, do Deputado

Elismar  Prado;  e dos Deputados Carlos  Pimenta -  informando que reassume seu

mandato  a  partir  de  22/5/2012  (Ciente.  Publique-se.)  e  Sargento  Rodrigues  -

informando sua indicação para membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos e

indicando o Deputado Carlos Pimenta para membro efetivo da Comissão do Trabalho

e para membro suplente das Comissões de Cultura, de Direitos Humanos, de Esporte

e  da  Pessoa com Deficiência,  nas  vagas do ex-Deputado  Luiz  Carlos  Miranda (-

Ciente. Designo, exceto quanto à indicação para membro efetivo da Comissão de

Direitos Humanos, tendo em vista o disposto no art. 108 do Regimento Interno. Às

Comissões.).

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Deputado Carlos Pimenta reassumiu seu

mandato na data de hoje, retornando o Deputado Luiz Carlos Miranda à condição de

1º suplente pelo PDT.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.042/2012 e Fred Costa em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.560/2011 (Arquivem-se os

projetos.); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Leonardo Moreira em que solicita que o Projeto de Lei nº

1.226/2011 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que

a Comissão de Saúde perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos do inciso

XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues  e  Bruno Siqueira  e  outros  em que solicitam a  convocação de reunião

especial para homenagear o Tupi Esporte Clube de Juiz de Fora pelo centenário de

sua fundação e pela conquista do título de campeão da Série D do Campeonato

Brasileiro em 2011, Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva e outros em que solicitam a

convocação de reunião especial para homenagear a Companhia Cedro Cachoeira

pelos  140  anos  de  sua  fundação;  e,  nos  termos  do  inciso  XXII  do  art.  232  do

Regimento Interno, requerimento dos Deputados Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura

e outros em que solicitam a interrupção da 1ª Parte de uma reunião ordinária para

homenagear as escolas públicas mineiras pelo resultado obtido na Prova Brasil, do

Ministério da Educação, que avalia o desempenho em português dos alunos da 9ª

série do ensino fundamental.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.601/2011 (À sanção.).

O Sr.  Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 326/2011, do

Deputado Sargento Rodrigues,  que torna  obrigatória  a  notificação,  aos órgãos de

segurança  pública,  do  ingresso  na  rede  de  atendimento  à  saúde  de  vítimas  de

acidentes com armas. Em discussão,  o parecer.  Com a palavra, para discuti-lo,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  colegas Deputados e Deputadas,

embora esteja em redação final, pedi para discutir o projeto do Deputado Sargento

Rodrigues,  porque ele trata de notificação do ingresso na rede de atendimento à

saúde  de  vítimas  de  acidentes  com  armas  aos  órgãos  de  segurança  pública.  O
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Deputado Sargento Rodrigues trata de dois assuntos importantes: saúde pública e

segurança pública. Embora esteja já em redação final, eu não poderia deixar de vir à

tribuna trazer a discussão da alocação de recursos nesses dois setores, segurança

pública e saúde pública, porque, Sr. Presidente, acabamos de votar e aprovar, em

redação  final,  o  projeto  do  Tribunal  de  Contas  que  qualifica  a  carreira  dos  seus

servidores.  Nessa votação,  garantimos  um compromisso feito  com o  conjunto  do

Tribunal  de  Contas.  Mas  é  importante  esses  dois  projetos  serem  relatados

conjuntamente,  Deputado  André  Quintão,  ou  serem  observadas,  serem  feitas

observações em conjunto. O Tribunal de Contas está agora com uma qualificação a

mais,  tanto  no  seu  corpo  de  funcionários,  com  uma  carreira  melhorada,  como

também,  especificamente,  no  sentido  de  poder  apreciar  as  matérias  que  ali  são

postas para as contas dos Municípios do nosso Estado. E, estranhamente, o Tribunal

de Contas fez com o governo do Estado - e digo estranhamente para o governo do

Estado, fundamentalmente - um termo de ajustamento de gestão que tem tudo a ver

com  esse  projeto  que  agora  discuto,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  diz

respeito à saúde pública e à segurança pública.

Um termo de ajustamento de gestão que permite - pasmem, senhores e senhoras

telespectadoras - que a Constituição do Estado não seja cumprida neste ano nem no

ano que vem em dois aspectos fundamentais: a aplicação do índice de investimento

na  saúde  e  na  educação  pública.  Simplesmente  assina  um  termo  o  Tribunal  de

Contas e o governo do Estado. O governo do Estado quer dizer que, com esse termo,

ele  não  precisa  fazer  o  investimento  constitucional.  Isso  é  algo  estapafúrdio,

completamente  sem  sentido  e  nitidamente  inconstitucional.  Para  quem  tem  um

Governador  do Estado que entende tanto  do assunto -  sabe que por  nada neste

mundo se pode fazer um parêntese e não cumprir o texto constitucional referente a

duas  questões  tão  sérias  –  aliás,  em  nada,  mas  principalmente  em  termos  de

educação e saúde. É como se congelássemos a Constituição Federal por dois anos

só em Minas Gerais e disséssemos: não, em Minas, o governo não precisa aplicar os

25% na educação e os 12% na saúde neste ano nem no ano que vem, como nunca

aplicou atrás,  e não há sanção.  Ora,  é  uma terra sem ninguém, e o Minas  sem

governo  que  impera,  portanto,  em  relação  também  à  Constituição.  Isso  está  em



1078
____________________________________________________________________________

andamento. O termo foi assinado e, até agora, não foi derrubado.

Sr. Presidente, ao pedir a aprovação do projeto do Deputado Sargento Rodrigues

em redação final, eu o faço na certeza de que não podemos deixar de exigir que o

mínimo constitucional na saúde seja aplicado, de 12%. Do contrário,  como aplicar

uma lei como essa onde o ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas de

acidentes com armas se estabeleça às custas do erário e recurso público? Assim as

melhorias no sistema de saúde como um todo, nos postos e centros de saúde e nos

hospitais; a melhoria de condições de vida e de trabalho; e a jornada de 30 horas,

que é também uma reivindicação antiga, não podem ser levadas em consideração,

Deputada Maria Tereza Lara, se o governo não aplica o mínimo constitucional. V. Exa.

é  de  Betim.  A Prefeita  Maria  do  Carmo sabe  muito  bem,  assim  como os  outros

Prefeitos  deste  Estado,  que,  se  não  aplicar  os  15%  na  saúde,  terá  o  Ministério

Público  na sua cola e  provavelmente  uma ação que a deixará impossibilitada de

disputar  as  eleições  pelo  menos  por  oito  anos,  porque  qualquer  Prefeito,

evidentemente, teria – aliás, não é o caso, porque lá não ocorre – uma ação contra

ele por não cumprir  o mínimo constitucional. E assim também é na educação. No

entanto, o governo do Estado simplesmente assina um termo em que, neste ano,

R$1.400.000.000,00 deixariam de ser investidos na educação e na saúde. Esse é o

termo de ajustamento de gestão.

Na  quinta-feira,  às  9h30min,  Sr.  Presidente  e  colegas  telespectadores,  nós,

Deputados e Deputadas, realizaremos na Comissão de Administração Pública uma

audiência  para  debatermos  esse  TAG.  Estão  convidados  o  Ministério  Público,  o

Tribunal de Contas, em especial o Conselheiro Mauri Torres, que é quem assinou o

termo  de  ajustamento.  Aliás,  faço  um  parêntese  para  dizer  que  talvez  o  meu

companheiro e amigo Mauri Torres ainda esteja com um cacoete de Líder do Governo

e está exercendo esse papel no Tribunal de Contas para assinar um termo como

esse. Ele também está convidado a estar aqui para tentar explicar por que o Tribunal

de Contas não exigirá do governo o cumprimento constitucional e por que o governo

acha que o Tribunal  de Contas,  que é um órgão que não tem esse poder,  pode

simplesmente desfazer-se da Constituição e que ele não tem de cumpri-la.

Além da audiência pública na quinta-feira, todos nós, Deputados da Bancada do PT
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e  do  PMDB,  entramos  no  Ministério  Público  Federal  e  Estadual  com  uma

representação em cada um dos Ministérios Públicos, solicitando que ajam do ponto

de vista de garantirem a Constituição Federal e Estadual.  Estou confiante em que

ambos os Ministérios Públicos atuarão nessa questão como defensores da lei e, em

especial, da Constituição Federal e Estadual.

Por fim, nós, da Bancada do PT e do PMDB, entramos também com uma ação

popular  na  Justiça  em  Minas  pedindo  que se  anule  esse termo  de  gestão;  que,

preliminarmente, seja tornado inválido e, a partir daí, anulado enquanto instrumento

de não cumprimento da Constituição Federal e Estadual. Isso está, portanto, numa

ação popular com que entramos, dos dois Partidos.

Provavelmente  -  é  o  que  espero  -,  os  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual

tomarão também medidas, talvez uma ação civil pública, de questionamento do ato

na Procuradoria-Geral e, posteriormente, no STF. O fato é que uma constituição não

pode simplesmente, por meio de um TAG, ser congelada, anulada ou ter protelado o

seu cumprimento em relação, especialmente, a áreas tão importantes como as da

saúde e da educação.

Então,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  solicito-lhes  que,  neste  processo  de

discussão, votem favoravelmente ao projeto do Deputado Sargento Rodrigues e que

também insistamos com os Ministérios Públicos Federal e Estadual, com a Justiça e o

Tribunal de Contas para que anulem esse TAG estapafúrdio que foi feito aqui.

Termino dizendo que, no caso da educação, que foi hoje fruto da discussão do

Deputado  Antônio  Júlio,  o  governo  proíbe  o  professor  substituto,  aquele  que,  na

ausência  de  outro  professor,  dará  suas  aulas.  E  faz  com  que  um  professor  de

determinada matéria dê aulas de outra. Tudo isso para economizar. Uma professora

não pode comer da alimentação escolar, do aluno, tudo para economizar. O choque

de gestão, nesse caso, é evidente, e o prejuízo da educação está demonstrado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, gostaria

de cumprimentá-lo por sua atuação aguerrida, como Deputado desta Casa e como

Líder da Bancada do PT. Pela exiguidade do tempo, vou-me ater à educação. Os

25% destinados à educação são de longa data. É inconcebível que muitos Municípios

tenham de investir mais, porque 25% já não são suficientes. Não podemos aceitar
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isso. Se há problemas, que cortem em outras áreas, mas na saúde e na educação,

não aceitamos.

Em relação ao governo federal,  tenho dito que se apliquem 10% e assinei isso.

Então,  temos  de  ser  coerentes.  Estamos  defendendo  a  saúde,  o  País  inteiro  e

também este Estado. A Presidenta Dilma tem investido na educação, no Pronatec e

em creches, mas que possamos também, no seu governo, investir 10% na educação,

que é o que defendemos historicamente. Então, para não dizerem que é apenas uma

disputa político-partidária, lembramos que essa é uma questão de compromisso com

a população. Queremos que isso aconteça em nível nacional, mas ainda não existe

uma lei  com essa previsão. Não se aprovou na Câmara, mas queremos que seja

aprovada.  Aqui  já  existe uma lei,  e  queremos que seja cumprida,  tanto na saúde

quanto na educação. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputada. Agradeço ao Presidente e

termino a minha exposição.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Declarações de Voto

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  serei  bastante  rápido.  Solicitei

declaração  de  voto  porque,  ao  mesmo  tempo  em  que  aprovamos  esse  projeto,

fizemos uma análise do TAG, como negativo para a educação e para a saúde. Criam-

se mais despesas para a saúde, por isso não é possível que o governo estabeleça

esse TAG. Mas quero fazer uma contraposição. Deputado Pompílio Canavez, Líder

da Oposição e da Minoria, está na Comissão de Administração Pública um projeto do

governo  que  cria  o  cargo  de  Secretário  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Executivo. Então, será criada mais uma Secretaria, mais

um  cargo  de  Secretário:  Secretário  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos. Então, há cortes - uma professora não pode se alimentar - e cria-se

uma  Secretaria  Extraordinária  para  Coordenação  de  Investimentos.  Mas,  por  lei

delegada,  o  Prof.  Anastasia  não  criou,  como  Governador,  um  núcleo  de
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desenvolvimento estratégico, de que não me lembro o nome, aliás era muito superior

à  Secretaria,  com  vários  cargos  criados  naquela  ocasião?  Não  é  possível  que

nenhum deles possa fazer esse papel e precise haver um Secretário Extraordinário

para  Coordenação  de  Investimentos.  Para  quê?  Para  cortar  mais  recursos  da

educação, mais recursos da saúde, para olhar o choque de gestão e dizer: “Corta,

corta”. Então está sendo criada mais uma secretaria extraordinária, enquanto se corta

a oportunidade de uma professora alimentar-se com o aluno, assim como o professor

substituto, e são adotadas salas multisseriadas porque não pode haver professores

em  salas  que não estejam cheias,  repletas  de  alunos.  Tudo isso  é  cortado,  mas

Secretário Extraordinário para coordenar investimentos pode. Talvez isso esteja em

consonância com o que disse o nosso querido Vice-Governador Alberto Pinto Coelho,

que hoje deu a seguinte declaração à imprensa:  “Vamos enfrentar  nomes do PT.

Minas tem hoje o projeto para eleger Aécio Presidente. Neste ano, estamos com um

trabalho voltado para a candidatura dele em 2014”.  Então aquilo que o Deputado

Sávio Souza Cruz vive dizendo aqui,  o Vice-Governador  também fala e confessa.

Minas  vive  para  ser  um  projeto  para  Aécio  em  2014.  Talvez  um  Secretário

Extraordinário  para  coordenar  investimentos  seja  mais  um  dos  cargos  a  serem

criados para tentar fazer com que o ex-Governador do Estado tenha uma projeção

maior nas eleições de 2014. Minas Gerais vive disso. “Minas sem Governo” não vive

mais para estabelecer políticas públicas, mas para ser o comitê do Aécio. Agora, o

Vice-Governador  do  Estado  Alberto  Pinto  Coelho  é  quem  diz  isso  claramente.

Deputado Sávio Souza Cruz, V. Exa. não precisa mais dizer isso da tribuna porque o

Vice-Governador do Estado Alberto Pinto Coelho já falou por V. Exa. E repito o que

ele disse: “Vamos enfrentar nomes do PT. Minas tem hoje o projeto para eleger Aécio

Presidente. Neste ano, estamos com um trabalho voltado para a candidatura dele em

2014.” Então o Vice-Governador do Estado está confessando que vive agora para o

projeto 2014 Aécio Neves. Uma sugestão ao nosso querido Alberto Pinto Coelho e

também ao Governador do Estado: governem Minas, pois essa talvez seja a melhor

forma  de  ajudar  para  um  projeto  futuro,  mas  utilizar  a  máquina  de  Minas  para

alavancar a candidatura à Presidência da República do Senador Aécio Neves não

deveria  ser  permitido  porque  não  ajuda  Minas  Gerais.  Pelas  palavras  do  Vice-
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Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  só  posso  entender  que  esse  novo  cargo  de

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, que está sendo criado agora ou que

se pretende criar aqui, na Assembleia Legislativa, é porque Minas, segundo ele - leia-

se  “governo de Minas”  -,  quer  Aécio  2014.  Cria-se  esse cargo e  corta-se  saúde,

educação e merenda para professor. Isso não tem o menor valor. O que vale é inchar

a máquina a serviço do projeto Aécio 2014, não nas palavras do Deputado Sávio

Souza  Cruz,  mas  agora  nas  palavras  do  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,

segundo o qual Minas quer Aécio 2014. Quando ele diz “Minas”, leia-se “governo de

Minas”. É demais. Muito obrigado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  voltar  ao  tema

abordado pelo Deputado Rogério Correia, por sua importância. Primeiro, gostaria de

lembrar que em Minas Gerais, agora, foi suspensa até a vigência da Constituição do

Estado.  Ela,  no  que estabelece o  mínimo de aplicação de recursos  em saúde e

educação, está suspensa por um acordo celebrado entre o governo de Minas e o

“Tribunal de Faz de Contas” - como se isso fosse possível -, que permite que só se

retome esse mandamento constitucional no próximo governo. Se esse TAG celebrado

entre o governo e o “Tribunal de Faz de Contas” prevalecer, significa que até o final

deste governo a Constituição tem a sua vigência suspensa em Minas Gerais. É claro

que isso não pode prosperar, por isso esta Casa realizará uma audiência na próxima

quinta-feira pela manhã. É fundamental que todos os atores dos Ministérios Públicos

Estadual e Federal,  os Deputados comprometidos tanto com a área social quanto

com as áreas de saúde e educação estejam presentes, assim como aqueles que têm

o compromisso com o Estado de Direito, com a legislação, com o império da lei, da

Constituição. Que vocês estejam presentes para denunciarmos à sociedade mineira

essa  verdadeira  subversão  da  ordem,  essa  anulação  dos  mandamentos

constitucionais  no  que  toca  aos  investimentos  em  saúde  e  educação.  Em  sua

declaração  de  voto,  o  Deputado  Rogério  Correia  também  fez  uma  importante

consideração:  a  atual  posição  do  governo  de,  às  escâncaras,  abertamente,

apresentar ao povo de Minas, por meio da imprensa, o reconhecimento de que o

governo  de  Minas  renunciou  a  qualquer  projeto  de  governo,  a  qualquer  projeto
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administrativo, a qualquer projeto de desenvolvimento. Sr. Presidente, em Minas não

há  nenhum  projeto  para  a  saúde,  para  a  educação.  Aqui  se  pode  até  cortar

investimentos constitucionais, como eles pretendem. Minas Gerais não tem nenhuma

solução  para  a  queda  da  segurança  pública.  Tristemente,  lembramos  que  Minas

Gerais é o único Estado do Sudeste onde a criminalidade vem subindo, mas isso não

preocupa  os  atuais  gestores  de  Minas,  porque  este  Estado  não  tem  projeto

administrativo, não tem projeto de governo. Minas Gerais está conduzida a reboque

de  um  projeto  eleitoral.  Agora,  isso  é  admitido  pelo  próprio  Vice-Governador  do

Estado, que diz que o projeto do governo de Minas é eleger Aécio Neves. Isso está

nos jornais. Fica à consideração dos mineiros, se, de fato, eles querem que não se

tenha projeto para a saúde,  não se tenha projeto para  a educação,  nada para a

segurança.  Além  disso,  a  mobilidade  urbana é  uma tragédia;  a  parte  de  controle

social das obras públicas é absolutamente abandonada; esta Casa é impedida de

fazer  o  seu  papel  de  fiscalizar;  superfaturamentos  dos  mais  dramáticos  estão

ocorrendo em Minas Gerais; as relações de altas autoridades mineiras com Carlinhos

Cachoeira,  com  o  Mineirão,  e  a  garantia  de  lucro  mensal  de  quatro  milhões  e

oitocentos  para  o  Minas  Arena.  Quer  dizer,  estão  ocorrendo  várias  negociatas

patrocinadas  pelo  governo de Minas  com os  amigos  de Aécio  Neves,  como,  por

exemplo, as empresas Fasano, Ricardo Eletro. Tudo isso para viabilizar aquilo que é

o único projeto que o governo de Minas toca, e toca de forma obsessiva, que é a

campanha  de  Aécio  Neves.  Há  censura  na  imprensa,  “marketing”  e  propaganda.

Tentam vender, como disse recentemente, um pano de chão como se fosse o Santo

Sudário, ou seja, tentam vender Aécio como se fosse um estadista para o Brasil. Isso

tudo patrocinado pelo erário.  Isso é dramático, e esta Casa não pode permanecer

silente, sem denunciar ao povo de Minas que renunciamos a que Minas Gerais tenha

um projeto de gestão para o Estado. No início do governo, assistimos a ele mesmo

alardear por todos os cantos a redução das secretarias. Agora as secretarias são

criadas aos borbotões, na medida da conveniência dos amigos do Aécio. Agora tem

mais uma aí. Não sei se é outro sobrinho do Cachoeira que está desempregado e

precisa ser empregado ou se precisa arrumar mais emprego para algum amigo do

Fasano,  do  Cachoeira  ou  do  Demóstenes.  Não sei  como é,  mas vão-se  criando
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secretarias à vontade. Já existem sei lá quantas secretarias, até a representação de

Minas em Brasília  já  virou  secretaria.  E assim vai,  porque não temos projeto em

Minas Gerais. Apenas o projeto eleitoral que converteu a Cidade Administrativa – e

não precisou mudar a sigla CA – em comitê do Aécio. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, também votamos favoravelmente a esse

projeto de lei de redação final do Deputado Sargento Rodrigues, mas tínhamos de

aproveitar  a  oportunidade  para  falarmos  sobre  outros  projetos  que  estarão  em

votação ainda nesta semana. Um deles é o Projeto de Lei nº 3.086/2012, que cria o

cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no

âmbito do Poder  Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras  providências.

Deputado Rogério Correia, o que é mais interessante é que, antes de V. Exa. se

manifestar, aproveitei o Pequeno Expediente e fiz rapidamente algumas ponderações

cobrando do governo do Estado uma postura de governo de Estado, de estadista, de

Governador  de  quem  precisamos.  Essa  secretaria  que  está  sendo  criada  é  para

substituir  o  governo.  Vejam a  loucura  que vivemos.  O governo já  tem umas  três

secretarias que são mais que o governo.  Elas falam como se fosse em nome do

governo,  como se fosse projeto  de  Estado.  Isso  tem acontecido  e  nos incomoda

muito. Temos cobrado do Prof. Anastasia uma postura de Governador, daquele em

quem  confiamos,  daquele  de  quem  precisamos,  pois,  mesmo  sendo  Oposição,

precisamos do Governador. Então que ele seja um bom Governador.  Se não está

tendo a capacidade de administrar, de tocar o governo, não havia necessidade de

criar  mais  uma Secretaria.  A Secretaria,  na  verdade,  é  para  assumir  o  papel  de

Governador, é o Governador subjetivo – estão gostando muito de usar essa palavra

–, porque é quem vai coordenar todos os investimentos do Estado, tudo o que se

passar no Estado será desse Secretário. Vejam que coisa mais sem lógica. Por que o

Governador vai criar um Secretário para ocupar o espaço que é dele? Esse espaço é

do Governador e não pode ser delegado nem para o Vice-Governador, muito menos

para uma pessoa estranha ao processo eletivo que vivemos há um ano e meio. Cria-

se mais uma Secretaria para coordenar todos os investimentos, toda a discussão e

todo  o  projeto  do  governo.  Espero  que  esse  Secretário  não  sirva  apenas  para

coordenar  a  campanha  do  futuro  candidato  do  PSDB,  Aécio  Neves,  para  a
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Presidência da República. Que não seja mais um cargo para servir de coordenação

da campanha, esquecendo os interesses do Estado de Minas Gerais. Esquecendo

que  Minas  Gerais  está  capengando,  Minas  Gerais  está  moribunda,  Minas  Gerais

passa por dificuldades que eles insistem em esconder. Não adianta esconder. Isso

está mais do que real, essa dívida de Minas incomoda a todos nós. O que me deixa

mais triste é que a maioria da base do governo não sabe nem o que é dívida, não

querem nem saber o que estamos discutindo. Nós, da Oposição, estamos muito mais

empenhados em ajudar o Estado de Minas Gerais a achar uma saída para renegociar

a dívida que a maioria das pessoas ligadas ao governo. O governo está preocupado,

está sozinho nesse projeto, fica lá no Palácio e esquece que aqui, na Assembleia, ele

não tem base.  Base não é apenas para dizer  amém, base não pode ser  apenas

aquelas pessoas que votam tudo o que vem sem discutir. Precisamos discutir, sim,

precisamos levantar os problemas. A questão da educação é um problema sério. A

educação vai derrotar o governo de Minas. Já está derrotando. O Prof. Anastasia está

em queda livre, caiu 25% nas pesquisas, justamente porque não tem comando. A

Secretária  manda  mais  que  o  Governador,  e  agora  ele  está  criando  mais  uma

Secretaria  para  mandar  mais  que  o  Governador.  Vai  substituir  o  Governador  nos

projetos  de investimento de Estado,  fazendo a  coordenação,  comandando,  dando

ordens. Espero que funcione, mas espero muito mais que o Governador assuma o

papel de comandante do Estado, que ele não seja apenas o comandante do governo.

Essa questão do governo de Minas ficou muito clara hoje com as palavras do ex-

Deputado Alberto Pinto Coelho, ex-Presidente desta Casa e hoje Vice-Governador.

Estão preocupados só com as eleições deste ano, um projeto para eleger o Aécio

daqui a dois anos, e nem sabemos se até lá estaremos por aqui para ver isso tudo. O

Estado e a base do governo aqui precisam acordar. Está na hora de o Anastasia ter

respaldo para tomar as providências que tanto esperamos do Governador de Minas

Gerais.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência gostaria  de registrar  a presença do nosso ex-

Deputado Márcio Cunha, hoje Presidente da Casemg. Seja bem-vindo.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.220/2011, do Deputado Leonardo
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Moreira, que dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de

ensino, de informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento. Em

discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  parecer.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Declaração de Voto

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  quero  apenas  comunicar,  pois  já

expressei minha opinião a respeito do termo de ajustamento de gestão. Esse projeto

fala de educação, e já estabelecemos essa interlocução na Casa entre os Deputados,

porque vivemos um período de obstrução. Era isso que queria comunicar. A obstrução

se deve em especial a esse termo de ajustamento de gestão. Nós, a Bancada do PT

e a do PMDB, conjuntamente, estamos em processo de obstrução até que o governo

anule esse termo de ajustamento de gestão. A nossa ideia é não permitir que se vote,

na  Assembleia  Legislativa,  nenhuma  questão,  por  exemplo,  referente  aos

empréstimos  que  o  governo  solicita.  Já  temos  uma  solicitação  de  3  bilhões,

3.500.000.000 de empréstimo,  a  qual  já  está  na  pauta para  votação.  Mas,  como

aprovar 3.500.000.000 de novos empréstimos, se o governo não tem condições de

honrar com o mínimo constitucional? Esses empréstimos servirão para o futuro, pois

eles têm uma carência de três anos; ou seja, o próximo governo estará ainda mais

estrangulado para aplicar o mínimo constitucional na educação e na saúde. Ora, se

agora  o  governo  assina  um  termo,  no  qual  diz  que  não  cumprirá  o  mínimo

constitucional em 2012 e 2013 e deixa abertura para que, em 2014, também não se

cumpra  o  mínimo constitucional,  em 2015;  para  o  futuro  governo,  aprovado esse

empréstimo  de  3.500.000.000,  com  mais  3  ou  4  bilhões  do  ano  passado,  serão

aproximadamente mais 7 bilhões de endividamento, e o governo precisará, a partir de

2015, pagar mais juros, etc. E aí o próximo governo vai falar a mesma coisa? “Não

tenho condições, devido ao empréstimo feito, de pagar à educação e à saúde.” Então

novamente não se estabelece o mínimo constitucional.  O governo não pode pedir

empréstimo  para  pagar  juros  futuros  e  não  fazer  o  investimento,  garantido

constitucionalmente, na educação e na saúde. O governo estabelece, agora, qual é a

sua prioridade e não permite que aquela que é uma prioridade constitucional, portanto
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uma  conquista  democrática,  seja  posta  em  execução,  que  é  exatamente  o

investimento  em  áreas  fundamentais  da  educação  e  da  saúde.  Portanto  não

podemos, simplesmente, permitir a aprovação de empréstimo e a não alocação dos

recursos na área de saúde e de educação. É uma incoerência do governo. Se ele

está  quebrado,  dizendo  que  não  consegue  pagar  os  juros  porque  eles  são

exorbitantes, aliás, juros que o próprio governo Fernando Henrique fez com o governo

Azeredo, ambos do PSDB... Eles estabeleceram esses juros, o que me parece até a

própria política do governo Fernando Henrique Cardoso com o FMI. Pegar dinheiro

emprestado, pagar juros absurdos, vender empresas, pagar juros de dívida, vender

mais  empresas, pagar juros  de dívida,  e o Brasil  vai  se atolando em dívidas.  Foi

preciso entrar o Presidente Lula para que essa bola de neve não continuasse e para

que tivéssemos condições de tratar bem a questão do FMI, da dívida, refazer tudo

isso e o Brasil  passar a ter uma postura de desenvolvimento. Minas Gerais agora

precisa disso e não de pegar empréstimo e deixar de investir nos setores essenciais

de saúde e educação.  Então estamos em processo de obstrução. Lembrou aqui o

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  e  relembro-lhes,  mais  uma  vez,  que  teremos  uma

audiência pública importante na quinta-feira. Convido-os novamente, e gostaria que o

Presidente,  Deputado  José  Henrique,  também  pudesse  estar  lá.  Ela  será  na

Comissão de Administração Pública e sua finalidade será debater, com seriedade, o

que  é  esse  TAG.  Pode  o  Tribunal  de  Contas  chancelar  o  não  cumprimento  da

Constituição este ano e no ano que vem? Dizer que não aceitamos que o governo

descumpra o índice de 12% destinados à saúde e os 25% constitucionais... O próprio

Tribunal de Contas, que não aceita isso para o Prefeito, pode aceitá-lo para o governo

do Estado? Fazer um parêntese na Constituição? Penso que não. Quero ver algum

jurista vir aqui e defender a possibilidade de se fazer isso. É preciso que o Ministério

Público venha aqui, porque senão perderemos até mesmo a nossa função, legislar.

Para que fazer Constituição e leis,  se depois  o Tribunal  de Contas assina com o

governo... “Ah, não consegue cumpri-las? Então há aqui um termo de ajustamento e

não será preciso cumprir isso. Neste ano você investirá menos, pois tem de pagar

muito empréstimo, investir na Cidade Administrativa, fazer obras. É ano de eleição,

tem de colocar asfalto, e isso é mais importante que a educação e a saúde.” E assim
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estabelecem lá o que querem, em conivência com o Tribunal de Contas. Imagine,

Deputado, se um Prefeito fizer isso. V. Exa., que é um municipalista, que tem o apoio

de vários Prefeitos, imagine fazer um absurdo desses. E estamos diante disso com o

Tribunal  de  Contas  e  o  Estado  de  Minas  Gerais,  um  Governador  que  é

constitucionalista,  que  ajudou  a  elaborar  a  Constituição.  O  caso  é  tão  absurdo,

revoltante,  que  estamos  em  obstrução,  por  causa  do  TAG.  Só  será  possível

iniciarmos novamente a votação aqui, do ponto de vista do PT e do PMDB, no dia em

que esse TAG for anulado e se voltar, de fato, ao cumprimento da Constituição do

Estado. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.046/2011, do

Deputado  Rogério  Correia,  que  institui  o  Dia  Estadual  dos  Empregados  e

Trabalhadores  em  Sindicatos,  Federações,  Confederações,  Centrais  e  demais

Órgãos de Classe no Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi  -  Sr.  Presidente, estava participando de reunião na

Presidência, cheguei aqui agora, mas ouvi as palavras finais do Deputado Rogério

Correia a respeito do TAG feito entre o governo e o Tribunal de Contas. Imagino que

isso seja perfeitamente legal. Até porque, recentemente, participamos de reunião na

Assembleia do Rio Grande do Sul, com a presença do Governador Tarso Genro, do

PT, que disse, em alto e bom som, que não fez TAG e não pagará os 12%. Todos

ouvimos isso. Lá estavam representantes de diversas Assembleias do País. Ele disse

que não tem condições de pagar os 12% da saúde e só os pagará, se for possível, no

final do seu governo. Aliás, ele quis incluir na negociação da dívida dos Estados para

com a União os percentuais da educação e da saúde. A única maneira de fazê-lo

pagar seria envolver recursos dessa dívida. É interessante, Sr.  Presidente, porque

existem conceitos que precisam ser avaliados. O Orçamento do Estado é votado todo

ano e cumprido no ano seguinte. O mesmo ocorre com o Orçamento da União. Neste

ano,  a União cortou,  por  razões próprias,  R$50.000.000.000,00.  Essa operação é

legal, pode ser feita. Naturalmente, há explicações a serem dadas e a serem aceitas.
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De  onde  ela  retirou  esse  recurso?  O  maior  corte  ocorreu  na  saúde:

R$5.500.000.000,00.  Quero  lembrar  que  o  orçamento  da  saúde  aqui,  em  Minas

Gerais, é da ordem de R$3.000.000.000,00, assim como quero lembrar também que

o pagamento anual da dívida do Estado com a União é de R$4.000.000.000,000,

portanto  maior  que o  valor  gasto  com a  saúde.  Vamos entender:  a  União  cortou

R$5.500.000.000,00 da saúde,  de um orçamento já  acanhado,  pobre,  como todos

sabem. De onde mais cortou? Da educação: R$2.000.000.000,00. Ora, o governo de

Minas Gerais fez o que deveria! Ele achou que tinha de mudar rubricas na saúde e na

educação, por não ter condições financeiras para suportar as mudanças, e recorreu

legalmente a um expediente absolutamente claro, transparente. O TAG foi votado na

Assembleia  no  ano  passado.  Não  foi,  então,  uma  novidade  imposta.  Caros

Deputados  Zé Maia  e  Rogério  Correia,  esse TAG foi  aprovado por  unanimidade.

Nenhum parlamentar sequer votou contra essa proposta. Foi perfeitamente normal.

Está  lá,  no  Tribunal  de  Contas,  Deputado  Pompílio,  com  o  absoluto  aval  da

Assembleia  Legislativa.  O  governo  usou  desse  expediente  legal,  constitucional,

votado aqui por nós, e disse que colocaria dinheiro novo na saúde. Sr. Presidente, ele

está  fazendo isso.  Neste ano,  ele está colocando R$400.000.000,00 na saúde.  É

dinheiro novo. Da mesma forma, está colocando dinheiro novo na educação também:

são  R$320.000.000,00.  Portanto,  o  governo  está  procurando  suprir  esses  dois

setores  que,  lamentavelmente,  não  são  muito  bem  reconhecidos  pelo  governo

federal, haja vista os ranques da educação no País. Vejamos o que Minas Gerais fez

com a educação: em todas as pesquisas feitas, Minas Gerais está em primeiro lugar.

Nas 10 primeiras escolas avaliadas,  os  5 primeiros lugares são de Minas Gerais.

Neste Estado há 7 escolas entre as 10 primeiras. Isso quer dizer que a educação de

Minas  Gerais  não vai  bem  porque a  educação  no  País  não  vai  bem,  mas,  pelo

menos, é melhor do que nos outros Estados. É bom que saibamos disso. É isso que

queria dizer, Sr. Presidente, procurando, assim, justificá-lo, para que todos possam

entendê-lo,  um  ato  absolutamente  legítimo,  correto  e  legal  do  governo  de  Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Carlos Mosconi, repito que faremos uma

discussão sobre esse TAG, na quinta-feira, na Comissão de Administração Pública.
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Acredito  que  será  um  bom  debate.  Gostaria  apenas  de  clarear  alguns  pontos.

Primeiro,  que  o  que  foi  votado  na  Assembleia  Legislativa  não  foi  um  TAG  que

possibilitasse  que  a  educação  e  a  saúde  não  tivessem  o  mínimo  constitucional

acatado.  O que se votou empiricamente foi  a  possibilidade de se fazer  um TAG,

desde que não afetasse as questões legais e constitucionais.  Então, não se pode

estabelecer que esse TAG, feito pelo Tribunal de Contas e o governo do Estado, foi

aprovado pela Constituição.  Queria fazer primeiramente esse esclarecimento,  pois

fica parecendo que esse TAG teve o aval de todos os Deputados dessa Casa. Não. O

instrumento  TAG  teve  aprovação  no  entendimento  de  se  fazerem  ajustes  entre

Prefeito e governo de Estado na conta, naquele período posto, e não de se sobrepor

à Constituição do Estado. Nesse caso, do ponto de vista do PT e do PMDB, Deputado

Carlos  Mosconi,  não  houve  consenso  e  não  há  concordância  nossa  sobre  o

estabelecimento desse TAG. Portanto, esse é o primeiro reparo que gostaria de fazer,

até mesmo para que as diferenças ficassem claras em relação ao que foi votado e ao

que é o TAG. Em segundo lugar, se o Governador Tarso Genro não aplicar os 12% na

saúde ou os 25% na educação, ele terá de pagar por isso. O Tribunal de Contas terá

de fazer análise da sua conta e ver as sanções passíveis por não cumprimento da

Constituição. O que não pode ser feito – e lá no Rio Grande do Sul não foi feito – é

um TAG do Tribunal de Contas, que se julga capaz, juntamente com o governo do

Estado, de congelar a Constituição Federal. Ora, no caso da saúde e da educação,

não se cumprirá em Minas Gerais e não haverá penalidade por conta do Tribunal de

Contas.  Isso  terá  de  ser  analisado  pelo  Ministério  Público  e  pela  Justiça.  Agora,

estabelecer  que  tal  governo  não  tem  condições  de  cumprir  tal  aspecto  da

Constituição e congelar-se através de um TAG? Sinceramente isso não pode ser

feito. Se o governo não tiver condição de aplicar e demonstrar isso, será punido por

não  ter  aplicado.  Caberá  a  ele  a  responsabilidade  de  fazê-lo.  O  que  não  pode

acontecer é assinar um termo de gestão e achar que isso resolverá o problema de se

passar por cima da Constituição Federal. Portanto, Sr. Presidente, em primeiro lugar

gostaria de dizer isso. Segundo, que não se justifica em Minas Gerais um governo

que já está aí, como o governo Aécio e Anastasia, há 10 anos, mas que em 2 anos

não  aplicou  o  mínimo  constitucional,  sequer  os  25%  na  educação.  Perguntei  ao
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Presidente Antônio Carlos Andrada o que é feito com os Prefeitos. Ele me disse que,

no caso da educação, os Prefeitos são orientados a não incluir de forma alguma o

pagamento de aposentadoria dentro do investimento de educação. Isso não pode,

sequer, entrar nas contas prestadas pelos Prefeitos. Se isso estiver acontecendo, a

verba já será retirada automaticamente. Vejam bem, nas Prefeituras, nenhum Prefeito

de Minas Gerais consegue fazer essa mágica de incluir os aposentados no cálculo

educacional. No governo do Estado isso não é feito há muitos anos, desde antes de

2003;  porém,  aqui,  desde  uma  determinada  época  -  não  sei  qual  -,  o  governo

resolveu computar os aposentados nos cálculos de investimento da educação, o que

baixa os investimentos na educação para em torno de 20%, 21%. Isso provoca um

rombo enorme no sistema educacional. Nenhum Prefeito está autorizado a isso pelo

Tribunal de Contas. Como agora fazer um TAG e dizer ao governo do Estado, no caso

da educação, que não há nenhuma reformulação a ser feita? Então, não é pertinente

que se utilize desse instrumento,  desse TAG. Mas acho que é um bom debate o

governo  tentar  explicar  por  que,  depois  de  10  anos,  com  Minas  Gerais  falida,

quebrada, com déficit zero, com PIB da China, com o Estado às mil maravilhas para a

campanha de Aécio Neves, não consegue agora deixar uma professora fazer parte de

uma alimentação escolar, não consegue substituir professores em uma sala de aula

de supletivo, não consegue fazer investimento mínimo no setor educacional, a não

ser o corte na carne. Não se cumpre o mínimo constitucional de 25%, que desde

1988  está  previsto  na  Constituição.  Nesse  caso,  sem  dúvida  nenhuma,  é  a  não

inclusão,  evidentemente,  do  salário  do  servidor  aposentado  dentro  do  cálculo  do

investimento  da  educação.  É  batom  na  cueca,  não  tem  como  ser  explicado.  O

Tribunal precisará vir a esta Casa explicar isso.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, ouvimos algumas heresias na tarde de hoje.

Para que o telespectador da TV Assembleia tenha compreensão mais ampla dessa

questão, o que ouvimos aqui, na verdade, foram elogios. Pessoas tentaram denegrir

a imagem do governo, mas, na verdade, acabaram fazendo um grande elogio a ele e

à sua equipe. Ao falar sobre as Secretárias, devem estar se referindo a Ana Lúcia

Gazzola, que é uma grande Secretária de Educação e veio da UFMG; à Secretária

Renata  Vilhena,  que  tem  tido  uma atuação  impecável,  ética,  da  mais  correta  no
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governo de Minas, é um modelo de gestão pública. Da mesma forma, a Maria Coeli.

O  governo  tem  ainda  o  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  um  dos  homens

públicos mais capazes que temos em Minas e no Brasil.  Ele foi  Presidente desta

Casa,  tem  uma  liderança  política,  uma  habilidade  política  de  negociação,  de

conversação; e o Secretário Danilo de Castro, que tem uma agenda que muito jovem

não daria conta de cumprir. Ele atende a Prefeitos, Vereadores, autoridades de todo o

Estado. O Secretário vem prestando um trabalho incansável, extraordinário há vários

anos a Minas Gerais, ao governo de Minas. Agora, dizer que os Secretários mandam

mais  que  o  Governador...  Há  duas  questões:  primeiro,  o  Governador  Antonio

Anastasia é talvez o homem público mais preparado do Brasil, seja em conhecimento,

seja  em  experiência,  pelo  tempo  que  ele  está  no  governo  de  Minas,  seja  pela

habilidade política.  Mas  há  um fato  que  precisa ser  dito  aqui:  o  Governador  tem

tratado esta Casa e todos os parlamentares de Oposição com galhardia, elegância,

correção, ética, mas não vem recebendo em troca o mesmo tratamento por parte da

Oposição nesta Casa. Minas Gerais está tão bem, Deputado Rogério Correia: temos

hoje no governo o Governador Antonio Anastasia, que é um homem respeitado no

Brasil e fora dele; o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que é um homem que

dispensa  comentários,  todos  aqui  o  conhecemos;  e  a  equipe  de  governo,  que é

elogiada aqui - alguns até entendem que ela manda mais que o Governador, o que

não é verdade. Minas está tão bem, e há também uma grande Oposição nesta Casa.

A verdade é essa. Então, Minas tem um grande governo e uma grande Oposição.

Isso é extraordinariamente  positivo  para o  Estado.  Só acho que há um senão:  a

Oposição aqui não está tratando o governo e o Governador Antonio Anastasia com a

mesma grandeza de alma com que o governo tem tratado a Oposição. Em relação ao

TAG, é preciso dizer que, caro Deputado Rogério Correia, quando se assina o termo,

há data e hora para cumprir as disposições, assume-se o compromisso de cumprir

todas as cláusulas colocadas nele. Então, Minas Gerais, hoje, cumpre o piso nacional

de salário da educação, coisa, como disse aqui o Deputado Carlos Mosconi, que o

Rio Grande do Sul, governado pelo PT, não cumpre e diz que não vai cumprir. Ele

não cumpre os 12% na saúde e diz que não cumprirá. Como se diz, sou do PT, o

governo federal é do PT, não vou cumprir, não tem lei, não tem ordem, não tem nada.
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Em Minas Gerais, Deputado Rogério Correia, vamos com o TAG, vamos ter data e

hora  para  o  cumprimento  das  questões  de  saúde,  enfim,  todas  as  questões

pendentes. Em breve, como é de praxe dos mineiros, sobretudo um Governador do

nível técnico e da competência do Governador Antonio Anastasia, Minas Gerais talvez

seja o primeiro Estado a estar impecável no cumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal, das vinculações nas áreas da educação e da saúde, enfim, no piso nacional,

que já cumpre. Tenho a certeza de que muitos Estados, muito particularmente alguns

governados  pelo  PT,  estarão longe  do  cumprimento.  E  iremos  registrar  isso  aqui

quando chegar o momento adequado. Portanto acho que o TAG é muito positivo, ao

contrário  do  que  V.  Exas.  estão  dizendo.  Ao  assinar  o  termo,  o  governo  está

assumindo o compromisso de cumprir e já não tem como voltar atrás. Temos Estados,

como o  Rio  Grande  do  Sul,  em  que  não  há  o  cumprimento,  e  não  há  nenhum

movimento na direção de se buscar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

e das vinculações constitucionais obrigatórias. Assim, acho que Minas Gerais está

muito bem, tanto o governo quanto a Oposição. Repito e encerro aqui, Sr. Presidente,

o que está faltando é que a Oposição trate o governo e o Governador com a mesma

grandeza,  com  a  mesma  responsabilidade  com  que  o  governo  tem  tratado  a

Oposição aqui  nesta  Casa.  Aí,  sim,  Minas  será  o  Estado  para o  Brasil  e  para  o

mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 13/2011 e dos Projetos de Lei nºs

767/2011, 2.784, 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.958, 2.959, 2.960 e 2.961/2012, e, em

2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.667 e 2.523/2011, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer

da discussão, foram apresentados ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2011 um

substitutivo do Deputado Anselmo José Domingos, que recebeu o nº 1; e ao Projeto

de Lei nº 767/2011 uma emenda do Deputado André Quintão, que recebeu o nº 1, e,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o substitutivo e a
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emenda, com os projetos, respectivamente, às Comissões de Assuntos Municipais e

do Trabalho, para parecer.

- O teor do substitutivo e da emenda apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 13/2011

Dá nova redação ao art. 5º e ao “caput” do art. 6º da Lei Complementar nº 89, de 12

de janeiro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 5° da Lei Complementar n° 89, de 1 2 de janeiro de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  5° -  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimen to  Metropolitano,  cujas

competências serão definidas em lei complementar específica, é composto por:

I - quatorze representantes do Poder Executivo, sendo:

a) sete do Estado;

b) dois do Município de Belo Horizonte;

c) um do Município de Contagem;

d) um do Município de Betim;

e)  três  dos  demais  Municípios  integrantes  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte - RMBH -;

II - quatro representantes do Poder Legislativo, sendo:

a) dois da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

b) um Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

c) um Vereador representante dos demais Municípios integrantes da RMBH;

III - dois representantes da sociedade civil organizada.

§ 1º - As deliberações do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano

serão aprovadas pelo voto favorável de três quartos de seus membros.

§ 2º - Cada representante terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e

impedimentos.

§  3º  -  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  terá  um

representante,  eleito  por  seus  pares,  no  Grupo  Coordenador  do  Fundo  de

Desenvolvimento Metropolitano, previsto em lei complementar específica.



1095
____________________________________________________________________________

§ 4° - O suplente do representante de que trata a a línea “c” do inciso II deste artigo

deverá ser de Município diverso do Município do titular.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 6° da Lei Complementar n° 89, de 2006, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 6° - Os representantes de Municípios a que se  referem a alínea “e” do inciso I

e a alínea “c” do inciso II do “caput” do art. 5º e os representantes da sociedade civil

organizada  mencionados  no  inciso  III  do  “caput”  do  art.  5° serão  eleitos  em

conferência metropolitana para mandato de dois anos, permitida uma recondução.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Acrescente-se o seguinte inciso XIX ao art. 5º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei

nº 767/2011:

“Art. 5º - São objetivos da PPSR:

(…)

XIX - garantir ações de apoio e sustentação aos programas de habitação social que

atendam à população em situação de rua, com acompanhamento social desenvolvido

por equipe multidisciplinar,  nos períodos anterior e posterior à ocupação do imóvel.

Sala das Reuniões, 22 de maio de 2012.

André Quintão

Justificação:  Esta  emenda  foi  sugerida  pelo  Fórum  Municipal  da  População  em

Situação de Rua e pela Pastoral Nacional do Povo da Rua, com o objetivo de suprir

lacuna no substitutivo aprovado nas diversas comissões em 1º turno, relacionada ao

acesso à habitação por esse segmento.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
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dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2012

Às 19 horas, comparece na Escola Municipal Vereador Maurício Pacheco, em São

José da Lapa, o Deputado Rogério Correia (substituindo o Deputado Almir Paraca,

por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rogério  Correia,  declara  aberta  a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  que  é  dada  por  aprovada  é  é  subscrita  pelo

membro da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater,  em audiência pública,  a insuficiência no abastecimento  de água em São

José  da  Lapa,  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Adriana  Lara,

Vereadora no Município de Vespasiano; e os Srs. Francisco Fagundes de Freitas,

Prefeito  Municipal  de  São  José  da  Lapa;  Antônio  Batista,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  São  José  da  Lapa;  Carlos  Fagundes  de  Freitas;  Rogério  Geraldo

Santos; Francisco Reis Carvalho; Vereadores no Município de São José da Lapa,

Edvaldo Resende, Gerente do Distrito Médio Rio das Velhas, representando Ricardo

Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa;  Martinho  de  Souza,

encarregado do Sistema de Abastecimento de Água de São José da Lapa, Vagner

Xavier,  assessor  do  Sind'Água,  representando  José  Maria  dos  Santos,  Diretor

Presidente  do  Sind'Água,  e  Clareci  Lourenço  de  Camargos,  morador  do  Bairro

Cachoeiras, em São José da Lapa, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, autor do requerimento que ensejou a reunião, tece suas considerações

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

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

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

presença 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 maio de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Glaycon Franco - Pompílio Canavez.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às 10h11min, 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,  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  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.134, 3.145 e 3.150/2012 (Deputado André Quintão);

3.131,  3.140,  3.143 e  3.146/2012 (Deputado Bruno Siqueira);  3.132 e 3.151/2012

(Deputada Rosângela Reis); 3.128/2012 (Deputado Sebastião Costa); 3.129, 3.130 e

3.148/2012 (Deputado Luiz Henrique); 3.137, 3.141 e 3.144/2012 (Deputado Glaycon

Franco); 3.138, 3.139, 3.142 e 3.147/2012 e Projeto de Lei Complementar nº27/2012

(Deputado Gustavo Valadares).  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  É  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão o Projeto de Lei Complementar nº 21/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 69/2011 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição).

O parecer sobre o Projeto de Lei nº 92/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado

Sebastião Costa. Neste momento comparece no recinto a Deputada Rosângela Reis.

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

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

608/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 625/2011 na forma do Substitutivo nº

1  (relator:  Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de  redistribuição).  Registra-se  a

presença  do  Deputado  Gustavo  Valadares.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs  1.250/2011 com a Emenda nº 1,

1.818/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  André  Quintão);

2.128/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);

3.077/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  São  convertidos  em  diligência  ao

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 1.251/2011 (relatora:

Deputada Rosângela  Reis);  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão –

Seplag – o Projeto de Lei  nº 1.325/2011 e à Secretaria  de Estado de Fazenda o

Projeto  de  Lei  nº  2.889/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  ao  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 2.855/2012 (relator: Deputado

Bruno  Siqueira);  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  e  ao  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  o  Projeto  de  Lei  nº

2.955/2012 (relator: Deputado André Quintão); aos Comandos da Polícia Militar do

Estado e  do  Corpo de Bombeiros  Militar  o  Projeto de Lei  nº  3.004/2012  (relator:

Deputado Gustavo Valadares). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.624/2011 (relator: Deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.079/2012,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação do prazo regimental pelo relator, Deputado André Quintão. O Deputado

Bruno Siqueira  retira-se do  recinto.  São convertidos em diligência  à  Seplag e  ao

Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas o Projeto de Lei nº 3.084/2012 e à Seplag

o Projeto de Lei nº 3.085/2012 (relator: 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. O Projeto de Lei nº 420/2011 é retirado de

pauta  por  falta  de  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 2.569/2011 e

3.109/2012  (relator:  Deputado  André  Quintão);  3.105  e  3.110/2012  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis);  3.092/2012  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado

Glaycon Franco); 3.096, 3.101, 3.114 e 3.115/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor

os Projetos de Lei nºs 3.090, 3.098, 3.107 e 3.118/2012. 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, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Rosângela  Reis  –  Gustavo Valadares  – Glaycon

Franco – André Quintão – Luiz Henrique.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/5/2012

Às 15h1min, 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  matéria constante na 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 discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 181 e 1.927/2011; 2.791 e 2.980/2012,

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.994 e 2.995/2012. 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 Marques

Abreu  em  que  solicita  seja  enviada à  Comissão Especial  para  Enfrentamento  ao

Crack  cópia  das  notas  taquigráficas  da  22ª  reunião  ordinária  desta  Comissão,

realizada no dia 20/09/2011, que teve como objetivo discutir a importância do esporte

como atividade de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - André Quintão - Gustavo Perrella.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2012

Às 11h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir, Luiz Carlos Miranda, Rômulo Viegas e Rogério Correia (substituindo o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria Tereza Lara. 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 o

despejo de 350 famílias da ocupação Eliana Silva, localizada no Bairro Barreiro, nesta

Capital, ocorrido no dia 11/5/2012. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Mônica Barros Monteiro, Diretora da Ouvidoria-Geral

do  Estado,  representando  Célia  Pimenta  Barroso  Pitchon,  Ouvidora-Geral;  Ana

Cláudia da Silva Alexandre, Subdefensora Pública-Geral do Estado; e os Srs. José

Anilton Campos, Comandante do Batalhão de Polícia de Eventos, representando o

Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG; Frei Gilvander Luís

Moreira, Assessor de Comunicação da Comissão Pastoral da Terra; Élcio Pacheco,

membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Emílcio  José  Lacerda

Vilaça, Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Joviano

Gabriel Maia Mayer, advogado e membro das Brigadas Populares; Leonardo Péricles

Vieira  Roque,  Coordenador  Nacional  do  Movimento  de  Luta  nos  Bairros,  Vilas  e

Favelas; Adriano Ventura, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, os quais

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

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

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
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façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

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

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia (7) em

que solicita sejam encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da

Organização dos Estados Americanos – OEA - as notas taquigráficas desta reunião e

pedido  de providências  para apurar  o descumprimento  de  tratados  internacionais,

bem como da Lei nº 13.604, de 2000, que cria a comissão especial para acompanhar

os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano

em  Minas  Gerais;  sejam  inseridos  nos  anais  desta  Casa  os  artigos  "Em  Belo

Horizonte, caveirão para os pobres que lutam" e "E a gente achava que já tinha visto

tudo!", de autoria de Frei Gilvander Moreira; seja encaminhado ao Prefeito Municipal

de Belo Horizonte pedido de providências para garantir, imediatamente, terreno para

alojar as famílias da comunidade Eliana Silva, com área suficiente e na mesma região

em  que  se  encontravam  exercendo  o  seu  direito  fundamental  à  moradia;  sejam

encaminhados  ao Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos as  notas taquigráficas

desta reunião e pedido de providências para que apure a ocorrência de violação dos

direitos  humanos durante a desocupação realizada na ocupação Eliana Silva,  em

11/5/2012; seja encaminhada ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da

Polícia Militar manifestação de protesto pela não aplicação da Lei nº 13.604, de 2000,

que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas

invadidas para assentamento rural  ou urbano no Estado; sejam encaminhadas as

notas taquigráficas desta reunião à Presidência da República, ao Conselho Nacional

de Justiça, ao Governador do Estado, ao Prefeito Municipal e à Ouvidoria-Geral do

Estado; sejam encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social o trecho das

notas taquigráficas desta reunião que a transcrição das palavras de Frei Gilvander

Moreira relatando ameaças à sua integridade física, e pedido de providências para

que tome as medidas adequadas à garantia de sua segurança, em face da presença

de pessoas em atitude ameaçadora em frente ao portão de sua residência. Assume a

direção dos trabalhos o Deputado Duarte Bechir. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Paulo Lamac. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, 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 discutir os reflexos para consumidores

e  contribuintes  do  atraso  das  obras  do  BRT  em  decorrência  da  suspensão  dos

contratos de licitação pelo Tribunal de Contas do Estado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Nepomuceno de Sousa,

Promotor  de  Justiça,  e  Marco  Antônio  de  Rezende  Teixeira,  Procurador-Geral  do

Município  de  Belo  Horizonte,  representando  também  o  Sr.  Murilo  de  Campos

Valadares,  Secretário  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  de  Belo  Horizonte,  e

Ramon Victor Cesar, Presidente da BHTRANS, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente,  Deputado Délio Malheiros,  autor  do requerimento que deu

origem à reunião, faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Duilio de Castro – Carlos Henrique – Antônio Júlio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.722/2011

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 entidade Fraternidade Espírita  Nosso Pequeno Lar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/12/2011 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 determinam os arts. 188 e 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.722/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Fraternidade Espírita Nosso Pequeno 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, no estatuto constitutivo da instituição (alterado em 30/3/2012), o art.

23 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o parágrafo único do art.

31 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere,  juridicamente  constituída e  ligada ao movimento

espírita.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 2.722/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.866/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.866/2012,  visa

instituir o Dia da Consciência Jovem.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer

e Juventude.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  examinar  preliminarmente  o  projeto,

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

A matéria vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme propõe o Projeto de  Lei  nº  2.866/2012,  o  Dia  da Consciência Jovem

ocorrerá no último domingo de abril, com a realização de eventos na rede pública de

ensino que abordarão as questões pertinentes à juventude.

Por razões de ordem demográfica, cultural e econômica, a juventude tem ocupado,

com cada vez mais centralidade, a atenção do poder público.

Em relação à estrutura demográfica brasileira, segundo os dados do censo de 2010

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, há mais jovens hoje no

Brasil  do  que em qualquer  outro  momento histórico por  que o País  já  passou:50

milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. Contudo, a exemplo do que já ocorre há

algum tempo na Europa e nos Estados Unidos, verifica-se desde os anos 1980 no

Brasil a redução da taxa de fecundidade das mulheres e o estreitamento da base da

pirâmide  etária.  Essa  mudança  na  estrutura  etária  da  população  decorre  da

conjunção  de  vários  fatores,  dentre  os  quais  se  destacam  a  urbanização,  a

generalização das práticas contraceptivas e o ingresso da mulher no mercado de

trabalho.
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Nas últimas décadas, a sociedade passou a valorizar a juventude e a se identificar

com  ela,  visto  que  ela  própria,  a  sociedade,  atravessa  um  período  de  intensa

renovação cultural. Como haverá cada vez menos jovens, é de supor que sobre estes

a  expectativa  social  será  cada  vez  maior.  Assim,  a  mudança  no  perfil  etário  da

população coloca a formação do jovem no foco das políticas governamentais.

Sob o aspecto econômico, a juventude desempenha, na atualidade, papéis bem

distintos daqueles que lhes eram reservados no passado. Hoje o jovem participa de

modo mais ativo na opinião de consumo das famílias. Os custos com educação dos

filhos representam uma fatia crescente no orçamento das famílias. E, por outro lado,

embora se verifique um ingresso cada vez mais tardio no mercado de trabalho, é

certo que a maior escolaridade, a afinidade com a tecnologia da informação e até

mesmo  o  crescimento  econômico  brasileiro  representem,  em  tese,  melhores

perspectivas  profissionais  para  os  jovens  de  hoje  do  que  para  os  de  gerações

anteriores.

Consideramos, portanto, que o projeto de lei em análise é oportuno, especialmente

tendo  em  vista  a  recente  promulgação  da  Emenda  Constitucional  nº  65,  de

13/7/./2010, que fez constar, de modo expresso, o jovem no capítulo dos Direitos e

Garantias Fundamentais da Constituição da República.

O texto vigente do referido dispositivo da Constituição da República tem, hoje, o

seguinte teor:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito,  à  liberdade e à convivência familiar  e comunitária,  além de colocá-los  a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do

adolescente  e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

§ 8º A lei estabelecerá:
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I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;

II - o  plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das

várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.” (Grifo nosso.)

A Emenda Constitucional nº 65, de 2010, estendeu aos jovens direitos que, desde a

promulgação  do  texto  originário  da  Constituição  da  República,  já  haviam  sido

garantidos apenas às crianças e aos adolescentes.

Nessa linha de raciocínio, é interessante registrar que, antes da promulgação da

referida Emenda à Constituição da República, a Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais já havia aprovado a Lei nº 18.136, de 14/5/2009, que instituiu a Política

Estadual de Juventude.

A identificação das peculiaridades da juventude e a formulação das políticas que

assegurarão o exercício dos direitos estabelecidos pela Emenda Constitucional 65, de

2010, e pela Lei Estadual 18.136, de 2009, não podem depender apenas de medidas

unilaterais do Estado. É necessário que o jovem se reconheça como tal para que

tenha  consciência  de  seus  direitos  e  deveres.  Somente  assim  poderá  ele  se

identificar como protagonista de um processo estratégico para o desenvolvimento do

País. Dessa forma, parece-nos plenamente justificável destinar um dia à consciência

jovem.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda ao projeto em análise,

ajustando  a  redação  do  seu  artigo  primeiro.  Estamos  de  acordo  com  todas  as

alterações propostas na emenda apresentada.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2,866/2012,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Fabiano Tolentino - André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.911/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
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pública a Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena de Araxá –

Andaiá –, 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 Cultura.

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 2.911/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena de Araxá – Andaiá –,

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.  19,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 37,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica, 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 2.911/2012 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e
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Intercâmbio Cultural Indígena da Região de Araxá – Andaiá –, com sede no Município

de Araxá.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Gustavo

Valadares - Rosângela Reis - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.080/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, 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 3.080/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Artes Marciais do Vale do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

a difusão da prática desportiva.

A instituição incentiva a prática de artes marciais como jiu-jítsu, judô e “tae kwon do”

para  a  defesa  pessoal;  realiza  reuniões  de  caráter  desportivo,  cívico,  social  e

educativo;  promove  o  desenvolvimento  integral  da  criança  por  meio  do  esporte,

buscando propostas afetivas  de  proteção da vida;  fomenta a  prática  de  esportes,

dança,  ginástica  e  capoeira,  com  programa  específico  para  a  terceira  idade,  e

desenvolve o Projeto Campeões da Vida, para crianças e adolescentes de 5 a 18

anos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação de Artes

Marciais do Vale do Aço, 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° 3.080/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.092/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores de Paiva

- Aartprocap -, com sede no Município de Paiva.

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 3.092/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Artesãos e Produtores de Paiva – Aartprocap –, com sede no Município de Paiva,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como  escopo  fomentar  a  exploração  artesanal  e  de  manufaturas  caseiras  para

melhorar as condições de vida dos produtores.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  econômicas,  culturais,

desportivas e sociais; incentiva a união e a boa convivência entre seus associados;

assiste o artesão e o produtor  caseiro na busca por melhores condições de vida;

protege a criança, o adolescente, a maternidade e a velhice; combate a fome e a

pobreza; orienta sobre a preservação do meio ambiente; e presta assistência jurídica,

educacional, médica e odontológica a pessoas carentes.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.
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Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.092/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 21 de maio de 2012.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.101/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Águia  Azul  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Santa Luzia.

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 3.101/2012 pretende declarar de utilidade pública o Águia Azul

Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia. Trata-se de pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do civismo e da

cultura física, além da promoção de encontros de caráter social e cultural.

A instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do futebol amador, e

participa de competições esportivas, sempre zelando pelo cumprimento da legislação

desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas 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  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
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desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pelo Águia Azul 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° 3.101/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.108/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cãopartilhe a Solidariedade pelos Animais, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012 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 3.108/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cãopartilhe a Solidariedade pelos Animais, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  43,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  às  mesmas  finalidades  da

associação  dissolvida;  e,  no  art.  44,  que  as  atividades  de  seus  Diretores  e

Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.108/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.126/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Koryu-Kan  de  Karatê,  com  sede  no

Município de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012  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 3.126/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Koryu-Kan de Karatê, 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

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.  32,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos; e, no art.  33, que as atividades de seus dirigentes não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.126/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gustavo Valadares - André

Quintão - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.127/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Escola de Futebol Indianápolis, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012  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 3.127/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola de Futebol Indianápolis, 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



1114
____________________________________________________________________________

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 65, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade  pública

estadual; e, no art. 75, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados

ou instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

dividendos, vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.127/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Gustavo  Valadares  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.030/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Amigos do Lar dos Idosos de Itambacuri – Aaliimg –,

com sede no Município de Itambacuri.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 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 3.030/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Amigos  do  Lar  dos  Idosos  de  Itambacuri  -  Aaliimg  -,  com  sede  no

Município de Itambacuri.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 28 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso IV veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  inciso  V  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  dotada  de

personalidade  jurídica,  com  sede  e  atividades  preferencialmente  no  Município  de

Itambacuri,  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 3.030/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Gustavo Valadares - André

Quintão - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 625/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 625/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Itajubá imóvel com área de 1.506,96m², a ser desmembrado de

área com 18.293m², situada nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento de um ginásio multiuso, para a realização de atividades

de interesse da comunidade; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do doador

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  ou  se  tiver  sido  desvirtuada  ou

modificada sua finalidade.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que acrescenta anexo com a descrição exata da parte do imóvel a

ser doada, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise, na forma do substitutivo apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 625/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anízio - Antônio Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 535/2007,  “est abelece  normas  para  o

fornecimento, por estabelecimento comercial, de sacola plástica ao consumidor”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  n° 1.414/2011,  de  autor ia  do  Deputado  Gustavo

Valadares,  que  “estabelece  critérios  de  utilização  de  sacolas  plásticas  por  casas

comerciais  no Estado de Minas Gerais,  de acordo com os padrões definidos pela

Norma n° 14.937 da ABNT”.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Em primeiro  lugar,  é  importante  destacar  que proposição  similar  tramitou  nesta

Casa  na  legislatura  anterior  (Projeto  de  Lei  n° 535 /2007),  tendo  esta  Comissão

analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e

concluído  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não  há

mudanças constitucionais supervenientes que propiciem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  posicionamento  e  reproduzimos  a  argumentação  jurídica

apresentada no parecer referente ao Projeto de Lei 535/2007:

“De acordo com o art. 1º do projeto, o estabelecimento comercial que fornecer ao

consumidor  sacolas  plásticas  para  a  embalagem  e  o  transporte  dos  produtos

adquiridos no varejo fará imprimir nessas, em caracteres visíveis, a capacidade e a

carga máxima por elas suportada.

Nos termos do § 1º do mesmo artigo, a capacidade será expressa em centímetros

ou metros cúbicos, e a carga máxima, em gramas ou quilogramas. Dispõe o § 2º que
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o  disposto  no  'caput'  do  artigo  não  se  impõe  às  embalagens  destinadas  ao

acondicionamento  ou  à  pesagem  de  produtos  no  interior  do  estabelecimento

comercial.

Por sua vez, o art. 2º do projeto proíbe o estabelecimento comercial de fornecer

embalagens plásticas sem alças.

Já o art. 3º determina que o descumprimento da lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, mais conhecida como Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, que é um conjunto de normas gerais que versam sobre as

relações de consumo.

No art. 4º do projeto, está fixado que os estabelecimentos comerciais terão o prazo

de 180 dias contados a partir da data da publicação da lei para se adequar às suas

disposições.

Na justificação da proposta, o autor lembra que as sacolas plásticas fornecidas por

supermercados, farmácias, sacolões e outros estabelecimentos comerciais oferecem

riscos  ao  consumidor:  existem  várias  denúncias  de  que  tais  embalagens  são

sobrecarregadas com produtos de dimensões e peso além do suportável. Assim, o

consumidor, ao atravessar a rua, ao retirar as compras do veículo, ao subir escadas

etc., é, muitas vezes, surpreendido, pois as embalagens se rompem. Além do prejuízo

financeiro, há o risco de ferimentos.

Embora o conteúdo da proposta ainda deva ser examinado pelas comissões de

mérito, as quais devem opinar sobre aspectos de ordem técnica, que sinalizam ou

não pela viabilidade da proposta, do ângulo jurídico é possível afirmar que o projeto

tem condições de prosperar nesta Casa.

Além de a matéria situar-se no domínio legislativo estadual, haja vista o disposto no

inciso  V do art.  24  da Constituição  da República,  o qual  trata  das  competências

concorrentes,  também  não  se  verifica,  à  luz  do  art.  66  da  Constituição  mineira,

nenhuma restrição quanto à iniciativa parlamentar.

Por outro lado, o inciso I do art. 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor

estabelece, entre outras coisas, que é direito básico do consumidor a proteção da

vida,  da  saúde  e  da  segurança  contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.
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Finalmente, uma vez pesquisada a legislação estadual, constata-se que não há, na

ordem jurídica mineira, nenhuma norma que fixe obrigação semelhante àquela de que

trata o projeto em epígrafe, restando claro o seu caráter inovador”.

Entretanto, é necessário fazer algumas adaptações no intuito de adequar a matéria

às normas constitucionais e legais vigentes, bem como à técnica legislativa. Por isso

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, o qual abrange o conteúdo

do Projeto de Lei n° 1.414/2011, anexado à proposiç ão em estudo.

É importante  lembrar  que,  em 27/2/2008,  foi  editada,  em Belo  Horizonte,  a  Lei

Municipal n° 9.529, que “dispõe sobre a substituiçã o do uso de saco plástico de lixo e

de  sacola  plástica  por  saco  de  lixo  ecológico  e  sacola  ecológica,  e  dá  outras

providências”, substituição essa obrigatória a partir de fevereiro de 2011.

A Lei n° 18.031, de 12/1/2009, que dispõe sobre a p olítica estadual de resíduos

sólidos, em seu art. 6°, estabelece os princípios n orteadores dessa política. Entre eles

citamos:  a  não  geração,  a  prevenção  da  geração,  a  redução  da  geração,  a

reutilização, o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos sólidos. O art. 8° prevê,

como  objetivos  da  referida  política,  “proteger  e  melhorar  a  qualidade  do  meio

ambiente  e  preservar  a  saúde pública”,  bem como “sensibilizar  e  conscientizar  a

população sobre a importância de sua participação na gestão de resíduos sólidos”.

Contudo,  a  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT  -,  o  órgão

responsável pela normalização técnica no Brasil, editou a Norma Técnica n° 14.937,

que estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaio para fabricação de

sacolas plásticas tipo camiseta, destinadas ao transporte de produtos distribuídos no

varejo.

A qualidade das sacolas plásticas produzidas de acordo com tal norma permite uma

melhor utilização da embalagem, pois, sendo a sacola mais resistente, ela abrigará

um  número  maior  de  itens  de  compra,  reduzindo  a  quantidade  de  sacolas

necessárias e evitando o desperdício de matéria-prima e energia.

É oportuno destacar que os arts. 1° e 3° do Projeto  de Lei nº 1.414/2011 foram

acolhidos no Substitutivo n° 1, com alterações. Em relação ao art. 1°, propomos a

exclusão da menção ao número da norma citada, tendo em vista a possibilidade de

sua alteração ou revogação, evitando-se, assim, o engessamento da lei para que ela
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possa alcançar a sua finalidade. Já em relação ao art. 3°, sugerimos a exclusão do

prazo para que o Executivo regulamente a lei, pois não pode o Legislativo instituir

obrigação  para  outro  Poder  sob  pena  de  violação  do  princípio  constitucional  da

separação dos Poderes.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.022/2011, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento comercial, de sacola

plástica ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O estabelecimento comercial que fornecer ao consumidor sacolas plásticas

para  a  embalagem  e o  transporte  de  produtos  adquiridos  no  varejo  fará imprimir

nessas sacolas, em caracteres visíveis,  a  capacidade e a carga máxima por  elas

suportada,  conforme  as  especificações  definidas  pela  Associação  Brasileira  de

Normas Técnicas - ABNT.

Art. 2º – Fica o estabelecimento comercial proibido de fornecer embalagem plástica

sem alças para a finalidade prevista no “caput” do art. 1º desta lei.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

oitenta dias, contados da data de publicação desta lei, para se adequarem às suas

disposições.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Rosângela Reis - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.180/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, decorrente do



1121
____________________________________________________________________________

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.888/2009, “inclui os produtos considerados

como protetores ou bloqueadores solares na relação de medicamentos e dá outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.478/2011, de autor ia do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que “autoriza o Poder Executivo a reduzir a base de cálculo do Imposto Sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas operações

internas com protetores solares”.

Compete preliminarmente a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende sejam considerados medicamentos os protetores ou

bloqueadores  solares  e  autoriza  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda a  conceder

isenção ou a reduzir a tributação sobre eles incidente.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.888/2009, 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:

“No âmbito de nossa competência, temos a informar que a Lei Federal nº 5.991, de

1973,  em  seu  art.  4º,  conceitua  medicamento  como  ‘produto  farmacêutico,

tecnicamente obtido ou elaborado,  com finalidade profilática,  curativa,  paliativa  ou

para  fins  de  diagnóstico’.  E  a Portaria  nº  344,  de  1998,  do  Ministério  da  Saúde,

estabelece que,  além de ação  profilática,  o  medicamento  deve ter  ação curativa,

paliativa ou para fins de diagnóstico.

Ainda na esfera federal, o Decreto nº 79.094, de 1977, que regulamenta a Lei nº
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6.360, de 1976, define produtos antissolares em seu art. 49, inciso III, alínea ‘i’, como

‘produtos  destinados  a  proteger  a  pele  contra  queimaduras  e  endurecimento

provocado  pelas  radiações,  diretas  ou  refletidas,  de  origem  solar  ou  não,

dermatologicamente  inócuos  e  isentos  de  substâncias  irritantes  ou

fotossensibilizantes,  e  nos  quais  as  substâncias  utilizadas  como protetoras sejam

estáveis e não se decomponham sob a ação das radiações ultravioletas, por tempo

mínimo de duas horas’.

Verifica-se, portanto, que, nos termos da legislação federal, por não apresentarem

propriedades terapêuticas,  os  protetores  ou  bloqueadores solares  não podem ser

considerados medicamentos. São eles considerados cosméticos - ‘produtos para uso

externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo’

-, segundo a já citada Lei Federal nº 6.360, em seu art. 3º, inciso V.

Ainda  sobre  o  assunto,  temos  a  Lei  Federal  nº  9.782,  de  1999,  que  inclui  os

cosméticos entre os bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização sanitária

da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa.  Esta,  no  uso  de  sua

competência,  editou  a  Resolução nº  237,  de 22/8/2002,  que trata  exatamente  do

regulamento técnico dos protetores solares em cosméticos.

O art. 52, inciso I, da também já mencionada Lei Federal nº 6.360 estabelece que,

quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza

ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a

fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados.

Além disso  e  principalmente,  o  estabelecimento  de  regras  dessa natureza,  que

dizem respeito à distribuição de produtos em todo o território nacional, deve ser feito

mediante  norma  nacional,  uma  vez  que  o  Brasil  é  um  só  mercado,  regido  pela

legislação federal.

Finalmente,  no  que  toca  à  concessão  de  isenção  ou  redução  tributária,  a  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000, estabelece, em seu art. 14, que a concessão de

qualquer benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita deverá

estar  acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no exercício

em  que  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios  seguintes,  como  também  da

demonstração  de  que  a  renúncia  foi  considerada  na estimativa  de  receita  da  lei
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orçamentária.  Prevê,  ainda,  que deverão ser adotadas medidas de compensação,

mediante aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Dessa  forma,  qualquer  que  seja  o  ângulo  pelo  qual  se  avalie  o  projeto,  não

vislumbramos a possibilidade de esta Casa dispor sobre a matéria.”

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

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.478/2011,  anexado  à

proposição,  o  qual  autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  alíquota do ICMS nas

operações internas com protetores solares. Como salientado no parecer, a medida

em questão não pode prosperar,  tendo em vista  o  disposto  no art.  14  da Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Por fim, ressaltamos que, tendo em vista a importância do conteúdo da proposta em

análise, este relator apresentará, em momento oportuno, requerimento ao Ministério

da  Saúde  para  que  seja  analisada  a  possibilidade  de  inclusão  dos  protetores  e

bloqueadores  na  lista  de  medicamentos  estabelecida  pela  Agência  Nacional  de

Vigilância Sanitária.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.180/2011.

Sala das Comissões, 22 de maio 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 1.354/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Durval  Ângelo,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.931/2007, “dispõe sobre o pagamento mensal

às organizações da sociedade civil conveniadas ao Estado, para prestação de serviço

na área de direitos humanos”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  o  projeto  foi  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

rejeição.

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, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  determina  que  o  Poder  Executivo  repasse  recursos

financeiros, até o terceiro dia útil de cada mês, a organizações da sociedade civil sem

fins lucrativos a ele conveniadas que prestem serviços na área de direitos humanos.

Na sua justificação, o autor  do projeto afirma que o objetivo é dar agilidade às

rotinas administrativas de tais organizações, que, muitas vezes, têm dificuldade para

pagar suas despesas dentro do prazo, em especial os salários dos seus funcionários

e as tarifas públicas de energia, água e telefonia.

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

não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada a outros poderes do Estado.

Entretanto, sob a justificativa de que a medida proposta deve contemplar não apenas

entidades que atuam na área de direitos humanos, apresentou o Substitutivo nº 1,

com o qual não concordamos.

Em  sua  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela

rejeição do projeto, uma vez que “a proposta, na forma como foi apresentada, caso

aprovada, acabará por gerar efeitos indesejáveis e problemáticos para o interesse

público”.

A referida comissão salientou que a proposição “restringe o poder  do Chefe do

Executivo de, dentro do caso concreto, analisar qual é a melhor forma de definição do

cronograma  de  desembolso  dos  recursos”,  interferindo  na  sua  autonomia

administrativa  e  inviabilizando  a  tomada  de  decisões  que  atendam  ao  interesse

público.

Ressaltou  ainda  que  uma das  facetas  do  princípio  da supremacia  do  interesse

público é a “prerrogativa legalmente conferida à Administração Pública de estabelecer
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unilateralmente as cláusulas dos contratos, convênios e termos de parcerias que irão

ser celebrados com os particulares. Isso porque o alcance do interesse público não

pode ficar à mercê dos interesses particulares,  uma vez que,  se a Administração

Pública pudesse ficar submetida às cláusulas impostas pelos particulares, o alcance

do interesse público poderia ser prejudicado”.

No que cabe à análise desta Comissão, seguimos o entendimento da Comissão de

Administração Pública, segundo o qual a matéria não pode prosperar, uma vez que

sua implementação pode prejudicar  o  planejamento  administrativo  e financeiro do

Estado,  que  deverá,  em  última  análise,  rever  seus  instrumentos  de  parcerias

firmados, sobretudo no que diz respeito aos cronogramas financeiros.

Quanto  aos  termos  de parcerias  celebrados  entre  o  Estado  e  organizações  da

sociedade  civil  de  interesse  público  -  Oscips  -,  destaca-se  que  a  liberação  de

montantes deve seguir o cronograma de desembolso pactuado entre as partes. Tal

cronograma  leva  em  consideração  determinados  critérios,  tais  como  metas  e

resultados  a serem atingidos pela entidade,  prazo de execução,  avaliações,  entre

outros.

Dessa forma, parece-nos que a fixação de data para repasse de recursos contraria

a própria sistemática dos instrumentos de parcerias.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.354/2011.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.899/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.142/2007, institui o Programa Universidade

para todos - ProUni-MG.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Registre-se ainda que, por decisão da Presidência desta Casa, embasada no art.

173, § 2º, do Regimento Interno, foi o projeto de Lei nº1.910/2011 anexado ao projeto

de lei em exame.

Fundamentação

O projeto de lei em análise institui um programa com o objetivo de conceder bolsas

de estudo integrais e parciais para cursos de graduação e sequenciais de formação

específica, em instituições privadas de ensino superior do Estado, com ou sem fins

lucrativos.

A bolsa integral será destinada a brasileiros com residência fixa no Estado há pelo

menos seis anos, não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar

“per capita” não exceda o valor de um salário mínimo e meio. Já a bolsa parcial será

de 50% do valor da semestralidade ou anuidade da escola e observará os demais

requisitos da bolsa integral, salvo o condicionante da renda familiar “per capita”, que

neste caso é de até três salários mínimos.

Nos termos do projeto, as bolsas serão destinadas a estudante que tenha cursado o

ensino  médio  completo  em  escolas  da  rede  pública  ou  em  instituição  privada

localizadas no Estado; a estudante portador de necessidade especial, nos termos da

lei;  e  a  professor  da  rede  púbica  de  ensino,  para  os  cursos  de  licenciatura  e

Pedagogia,  destinados  à  formação  do  magistério  da  educação  básica,

independentemente da renda mencionada no art. 1º do projeto.

Estabelece  o  art.  5º  do  projeto  que  as  instituições  privadas  poderão  aderir  ao

ProUni-MG mediante a assinatura de termos de adesão, cumprindo-lhes oferecer, no

mínimo, uma bolsa integral para cada nove estudantes pagantes nelas matriculados.

De acordo com o projeto, o termo de adesão terá prazo de duração de dez anos,

podendo ser renovável por igual período.

Já  o  art.  8º  estabelece  que  as  instituições  que  aderirem  ao  ProUni-MG  serão

beneficiadas com isenção de tributos  estaduais,  previstos nos arts.  144 e 149 da
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Constituição do Estado, com percentuais a serem definidos em decreto.

Na legislatura passada, a matéria não chegou a ser analisada por esta Comissão,

uma vez que o Projeto de Lei nº1.142/2007, cujo desarquivamento originou o projeto

de lei em exame, foi anexado ao Projeto de Lei nº 1.023/2007, que previa a criação

do Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece.

É preciso ressaltar que o projeto de lei em análise tem inspiração na Lei Federal nº

11.096, de 131/2005, que institui o Programa Universidade para Todos - ProUni.

Nos termos do art. 23, inciso V, da Constituição da República, compete ao Estado

juntamente com a União, o Distrito Federal e os Municípios proporcionar os meios de

acesso à educação.

Ademais,  prevê  o  art.  24,  inciso  IX,  do  mesmo  diploma  constitucional,  a

competência  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  para  legislar

concorrentemente com a União sobre educação e ensino.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.899/2011.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Gustavo  Valadares  –

Rosângela Reis – Luiz Henrique – Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Campos Altos o trecho rodoviário que especifica.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.382/2011, em seu art. 1º, determina a desafetação do bem

público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-900, com a extensão de 2.054m,

contados a partir do entroncamento da rodovia até o acesso à BR-262; no art. 2º,

autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Campos Altos, para que passe a

integrar  seu  perímetro  urbano  como  via  urbana;  e,  por  fim,  o  art.  3º  prevê  sua

reversão ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Em sua justificação, o autor da matéria argumenta que o referido trecho possui as

características necessárias para constar no projeto de expansão do perímetro urbano

do  Município.  Assim,  esse  ente  federativo  assumirá  sua  conservação  com  maior

autonomia e em consonância com os anseios de seus munícipes.

As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem - DER-MG -, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994,

que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

É importante esclarecer que, para a doação de determinado bem imóvel do Estado,

é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Essa

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe  observar,  ainda,  que a  doação  desse trecho  da  Rodovia  900-AMG-0720,

conforme código indicado no Boletim Rodoviário DER-MG de 2009, para o Município

de Campos Altos não implicará alteração na natureza jurídica do bem público, que

voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar



1129
____________________________________________________________________________

o  domínio  público  municipal  e,  consequentemente,  o  Município  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Entendemos que a aprovação da proposição em análise é meritória, uma vez que

vai ao encontro do interesse dos cidadãos. Entretanto, apresentamos, ao final deste

parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  dá  nova  redação  ao  art.  1º,  com  a  finalidade  de

identificar com clareza o trecho objeto da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.382/2011, no

1º turno, com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia 900-

AMG-0720, compreendido entre o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador

João Alegre, situado no Município de Campos Altos.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - Célio Moreira - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.897/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe “torna

obrigatório que os estabelecimentos que comercializam refeições no Estado informem

o valor nutricional dos alimentos servidos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1/3/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde 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 Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar os estabelecimentos que comercializam

refeições no Estado a informar o valor nutricional das refeições constantes em seus
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cardápios,  sob  pena  de  sofrerem  as  penalidades  a  serem  regulamentadas  por

decreto da Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  veiculação  das  propriedades  nutricionais  dos

alimentos mostra-se necessária para que o consumidor possa selecionar melhor os

alimentos, evitando a obesidade.

Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  esta  Comissão  deve  se  manifestar,

destacamos que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece como

competência comum da União,  dos Estados, do Distrito  Federal  e dos Municípios

cuidar da saúde e da assistência pública. No art. 24, inciso XII, prevê a competência

legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde,

cabendo, portanto, à União a edição de normas gerais e aos demais entes a sua

suplementação, naquilo que couber, com a finalidade de atender às peculiaridades

regionais e locais.  Tais  dispositivos  foram todos confirmados pela  Constituição do

Estado.

As questões relativas ao valor calórico e nutritivo dos alimentos têm sido tratadas

em diversas leis, que procuram estabelecer critérios para proteger as pessoas, como

é o caso dos trabalhadores, dos lactentes, das crianças e dos adolescentes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, instituída pela Lei nº 9.872, de 1999,

editou inúmeros atos normativos sobre a matéria.

Apenas para ressaltar a importância do tema, deve ser lembrado que esta Casa

Legislativa editou a Lei nº  15.982, de 2006, estabelecendo a Política Estadual  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.

Pode-se  observar,  entretanto,  que  nenhum  dos  atos  normativos  anteriormente

mencionados  faz  alusão  às  informações  nutricionais  relativas  aos  alimentos

fornecidos por bares, lanchonetes e restaurantes do Estado.

Constata-se,  ademais,  pelo  disposto  no  art.  24,  V  e  VIII,  da  Constituição  da

República, a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre

produção e consumo.

O projeto está em plena consonância com o preceito constante do art. 31 da Lei nº

8.078, 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme

se verifica a seguir:
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“Art.  31  -  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 apresentam à

saúde e segurança dos consumidores”.

Em  face  dos  argumentos  anteriormente  expendidos,  remanesce  a  esta  Casa

Legislativa a competência para dispor sobre a matéria, vindo a reforçar essa tese o

fato  de  não  existir,  no  caso,  vício  que  impossibilite  a  instauração  do  processo

legislativo por iniciativa parlamentar.

Ao alterar a redação do art. 4º do projeto, procuramos adequar a proposta ao art.

66,  III,  “f”,  do  Texto  Constitucional  mineiro,  que inseriu  na  órbita  da  competência

privativa  do  Governador  do  Estado  a  atribuição  das  prerrogativas  dos  órgãos  da

administração direta, entre os quais se insere a Secretaria de Estado de Saúde.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 2.897/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 201.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.005/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

obrigatoriedade de os estabelecimentos divulgarem, em local de fácil acesso e em

páginas  da  internet,  a  relação  das  empresas  credenciadas  para  prestação  de

assistência técnica e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2012,  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. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame determina que os estabelecimentos comerciais de venda

direta ao  consumidor  ficarão obrigados a divulgar,  em local  de fácil  acesso e em

páginas  da  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:

1 - razão ou denominação social;

2 - nome de fantasia;

3 - endereço completo;

4 - número de telefone;

5 - número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou, se for o caso,

do Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.

Determina,  ainda,  a  proposição  que  os  estabelecimentos  deverão  entregar  ao

consumidor, sempre que solicitados por este, declaração por escrito em que constem

os dados do fabricante dos mencionados produtos.

A multa  pelo  descumprimento  da infração prevista  no projeto  de  lei  deverá ser

aplicada nos  termos  da  Lei  nº  8.078,  de  1990,  que “dispõe sobre  a  proteção do

consumidor  e  dá  outras  providências”,  denominado  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Com  efeito,  o  art.  24,  inciso  VIII,  da  Constituição  da  República  estabelece  a

competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para dispor

sobre proteção por dano ao consumidor.

Dessa forma,  cabe à  União  a edição de normas  gerais  sobre a  matéria  e  aos

Estados a competência legislativa suplementar.

A União, no uso de sua competência constitucional, editou a referida Lei Federal nº

8.078, de 1990, que contém as normas gerais sobre a matéria. O Código, ao dispor
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sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço, dispõe, em seu art. 18,

que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como

por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente,

da  embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitária,  respeitadas  as  variações

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes

viciadas”.

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir,

alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições

de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo

de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Caso o vício de qualidade não seja sanado, a reexecução dos serviços poderá ser

confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

Estabelece,  ainda,  o  art.  21  do  Código  que,  no  fornecimento  de  serviços  que

tenham por  objetivo  a  reparação de qualquer  produto,  considerar-se-á  implícita  a

obrigação  do  fornecedor  de  empregar  componentes  de  reposição  originais

adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante,

salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

O Código prevê também que a oferta e a 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 apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31).

Ademais, o seu art. 74 prevê pena de detenção de um a seis meses ou multa a

quem  deixar  de  entregar  ao  consumidor  o  termo  de  garantia  adequadamente

preenchido e com especificação clara de seu conteúdo.

É importante esclarecer que existem dois tipos de assistência técnica: assistência
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técnica autorizada e assistência técnica especializada.

A  assistência  técnica  autorizada  é  prestada  pelo  estabelecimento  comercial

autorizado pelo fabricante para manutenção do produto ainda no prazo de garantia.

Os endereços e telefones para atendimento devem constar no termo de garantia do

produto ou manual do usuário.

Já  a  assistência  técnica  especializada  pode  ser  realizada  por  estabelecimento

comercial  que presta serviços de manutenção,  de forma onerosa,  a determinados

produtos, sem vínculo com o fabricante.

Como se vê, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor  estabelece regras

sobre  a  garantia  do  produto;  todavia,  não  há  regras  que  determinem  a

obrigatoriedade de informações sobre os locais prestadores de serviço de assistência

técnica  para  os  produtos  comercializados,  sejam  eles  duráveis  ou  não  duráveis.

Vislumbramos, assim, uma importante lacuna na legislação vigente no que se refere a

informações sobre assistência técnica. Consideramos que tal informação se reveste

de grande utilidade, principalmente na compra de produtos duráveis.

Como alerta o autor do projeto de lei, na justificação que o acompanha, “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 ou mesmo no País onde

o produto foi comercializado”.

Entendemos,  assim,  caber  ao  Estado,  no  uso  de  sua  competência  legiferante

suplementar,  a  instituição  de  obrigação  neste  sentido  para  os  estabelecimentos

situados  no  Estado.  A proposta  em  análise  busca  garantir  ampla  informação  ao

consumidor,  o que,  aliás,  é um dos  princípios  basilares  do  Código  de  Defesa do

Consumidor.

Vale citar, a respeito, que vigora no Estado a Lei nº 14.788, de 2003, que torna

obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com

os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para

consulta";  todavia,  consideramos  que  a  obrigação  de  que  os  estabelecimentos

comerciais  divulguem  em  local  de  fácil  visualização  a  relação  de  empresas



1135
____________________________________________________________________________

credenciadas para prestação de assistência técnica autorizada de todos os produtos

disponíveis para a venda não guarda proporcionalidade com os fins almejados pelo

projeto em análise. Tal medida pode, aliás, inviabilizar a aplicação do comando legal.

Determinar,  por  exemplo,  que um supermercado,  que venda inúmeras  marcas de

produtos,  afixe  listas  de  todos  os  prestadores  de  serviços  de  assistência  técnica

demandaria dos estabelecimentos comerciais  um espaço físico que pode não ser

condizente com a sua estrutura.

Dessa  forma,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que  determina  aos

estabelecimentos comerciais situados no Estado a obrigação de disponibilizar,  em

local de fácil acesso, a informação de que a relação dos prestadores de serviço de

assistência  técnica  dos  produtos  por  eles  comercializados  está  à  disposição  do

consumidor.  Estabelecemos,  ainda,  no  substitutivo,  que  a  relação  das  empresas

aludidas deverá ser entregue ao consumidor sempre que por ele solicitado. Com tal

proposta, buscamos a simplificação da norma sem prejuízo dos objetivos previstos no

texto do projeto.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.005/2012, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  estabelecimentos  comerciais  situados  no

Estado  prestarem  informações  ao  consumidor  sobre  a  relação  das  empresas

credenciadas  para  prestação  de  assistência  técnica  autorizada  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor  ficam

obrigados a divulgar, junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, a informação de

que  a  relação das  empresas  credenciadas  para  prestação de assistência  técnica

autorizada dos produtos disponíveis  para  venda está  à disposição do consumidor

naquele estabelecimento.

§ 1º - A relação a que se refere o “caput” deverá conter, entre outros, os seguintes
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dados  da  empresa  prestadora  de  assistência  técnica  autorizada,  bem  como  do

fabricante:

I - razão ou denominação social;

II - nome de fantasia;

III - endereço completo;

IV - número de telefone;

V - número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou, se for o caso,

do Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.

§ 2º - A relação a que se refere o “caput” será entregue ao consumidor no ato da

compra ou sempre que por ele solicitada e será específica para cada produto.

Art. 2º - A multa por infração ao disposto nesta lei será aplicada nos termos do art.

56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção

do consumidor e dá outras providências.

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

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares - André

Quintão - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Amparo  o imóvel  que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/3/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188, do Regimento Interno.

Em 24/4/2012,  esta Comissão solicitou  fosse o  projeto baixado 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 se haveria algum óbice à transferência
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de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.034/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel com área de 1.900m², situado nesse

Município  e  registrado  sob  o  nº  11.478,  a  fls.  11  do  Livro  2-AM,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

utilizada pela administração local para o desenvolvimento de projetos de atendimento

à comunidade.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 692/2012, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Esportes  e Juventude,  órgão a que o bem está vinculado,  não possui

projetos para sua utilização e devido à importância do imóvel para a comunidade.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Santo Antônio do Amparo.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.034/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - André

Quintão - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.



1138
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Amparo  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 3.034/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Amparo  o  imóvel  com  área  de 1.900m²,

situado nesse Município, para que seja utilizado pela administração pública municipal

em projetos de atendimento à comunidade.

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.

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, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.034/2012, no 1º

turno, em sua forma original.
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duarte Bechir - Romel Anízio -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a

identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos hoteleiros.

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

proposição em estudo o Projeto de Lei nº 1.641/2011, de autoria do Deputado Célio

Moreira.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2,

retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  em análise  visa  tornar  obrigatórios  o  registro  e  a  manutenção de

fichas  de  identificação  de  crianças  e  de  adolescentes  hospedados  nos

estabelecimentos hoteleiros localizados no Estado, com previsão de penalidade para

os que não cumprirem essa determinação.

Conforme relatado no  parecer  desta  Comissão para  a  proposição em 1º  turno,

atualmente os estabelecimentos hoteleiros não têm elementos para informar se há ou

não  crianças  ou  adolescentes  hospedados,  uma  vez  que  efetua  apenas  a

identificação  do  adulto  responsável  pelo  pagamento  da  hospedagem.  Com  a

exigência  de  identificação,  por  meio  de  documento  oficial,  também de crianças  e

adolescentes hospedados,  pretende-se inibir  a  prática  de crimes contra criança e

adolescente, auxiliar na investigação desses crimes e auxiliar a polícia e as famílias

na localização de desaparecidos.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA -,  em  seu  art.  82,  proíbe  a

hospedagem de crianças e adolescentes em hotel, motel, pensão ou estabelecimento

congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Se esse
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preceito legal não for cumprido, o art. 250 do ECA prevê pena de multa, e, em caso

de  reincidência,  a  autoridade  judiciária  poderá  determinar  o  fechamento  do

estabelecimento por até 15 dias ou definitivamente, caso a reincidência ocorra em

período  inferior  a  30  dias,  hipótese  em  que  o  estabelecimento  terá  sua  licença

cassada.

Mesmo que o art. 82 do ECA trate de matéria semelhante à do projeto de lei em

epígrafe, entendemos ser necessária a criação de novos instrumentos para auxiliar o

poder  público  na  investigação  de  crimes  contra  crianças  e  adolescentes  e  na

identificação de crianças e adolescentes desaparecidos.

Na forma do vencido no 1º turno, a proposição obriga os meios de hospedagem a

manter  fichas  de  identificação  de  crianças  e  adolescentes  hospedados,  mesmo

quando  acompanhados  dos  pais  ou  responsáveis  legais.  A não apresentação  do

documento  de  identificação  da  criança  e  do  adolescente  deve  ser  informada  ao

Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia local. A ficha de identificação e os dados

nela constantes serão fornecidos somente mediante requisição da autoridade policial,

dos representantes do Ministério Público ou do Poder Judiciário.

Consideramos fundamental a aprovação do projeto de lei para que o registro de

crianças e adolescentes pelos meios de hospedagem se torne, de fato, instrumento

capaz de auxiliar na proteção à criança e ao adolescente. Consideramos ainda que,

na forma como foi aprovada no 1º turno, a proposição apresenta redação adequada à

técnica legislativa e atende os objetivos pretendidos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 353/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Pompílio Canavez, relator – Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 353/2011

(Redação do Vencido)

Torna  obrigatória  a  identificação  de  crianças  e  adolescentes  nos  meios  de

hospedagem localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Ficam os meios de hospedagem localizados no Estado obrigados a manter

ficha de identificação das crianças e dos adolescentes que neles se hospedarem.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa com até doze anos

de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

§ 2º – Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou do adolescente o

fato de estarem acompanhados dos pais ou de representante legal.

§  3º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  meios  de  hospedagem  os

empreendimentos  ou  estabelecimentos,  independentemente  de  sua  forma  de

constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em

unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros

serviços  necessários  aos  usuários,  denominados  de  serviços  de  hospedagem,

mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

Art. 2º – A ficha de identificação a que se refere o art. 1º, a ser preenchida com base

em  documento  oficial  da  criança  ou  do  adolescente  e  da  pessoa  responsável

acompanhante, conterá:

I  – o nome completo,  a naturalidade e a data de nascimento da criança ou do

adolescente;

II  –  o  nome  completo  e  os  dados  pessoais  dos  pais  ou  do  responsável  que

acompanha a criança ou o adolescente;

III – a data de entrada e de saída do estabelecimento.

§  1º  –  Se  a  criança  ou  o  adolescente  possuírem  carteira  de  identidade,  será

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação.

§ 2º – Na impossibilidade de se anexar a fotocópia referida no § 1º, o responsável

pelo  preenchimento  da  ficha nela  anotará os  dados constantes no documento de

identidade.

§  3º  –  Se a criança não  tiver  documento  que a  identifique,  tal  fato deverá  ser

comunicado  ao  conselho  tutelar  e  à  delegacia  de  polícia  local,  sendo  também

obrigatória, nesse caso, a anexação de fotocópia da carteira de identidade dos pais

ou acompanhantes à ficha de identificação da criança ou adolescente.

Art. 3º – A ficha de identificação e os dados nela constantes serão fornecidos pelo

meio  de  hospedagem  somente  mediante  requisição  da  autoridade  policial,  dos
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representantes do Ministério Público e ou do Poder Judiciário.

Art.  4º  –  A direção  do  estabelecimento  a  que  se  refere  esta  lei  informará  os

conselhos  tutelares  e  as  autoridades  policiais  sobre  qualquer  irregularidade  ou

suspeita relacionada com a prestação das informações exigidas nesta lei.

Art. 5º – A ficha de identificação ou os dados da ficha informatizada serão mantidos

pelo estabelecimento por prazo não inferior a dois anos.

Art. 6º – Os estabelecimentos de que trata esta lei manterão, em local visível, cartaz

comunicando a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de identificação da criança

e do adolescente e o número desta lei.

Art. 7º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a:

I – notificação por escrito;

II – multa de 250 a 2.500 Ufemgs (duzentas e cinquenta a duas mil e quinhentas

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), caso persista a infração.

§ 1º – O valor da multa será estabelecido em regulamento, considerado o porte do

estabelecimento, a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência.

§ 2º– O valor arrecadado com a aplicação das multas será integralmente repassado

ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

Art. 8º – Os estabelecimentos a que se refere esta lei terão prazo de sessenta dias

contados a partir da data de sua publicação para adequar-se a suas disposições.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 326/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 326/2011, de autoria  do Deputad o Sargento Rodrigues, que

torna obrigatória a notificação do ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas

de acidentes com armas, aos órgãos de Segurança Pública, foi aprovado no 2° turno,

com as Emendas n° 1 e n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 326/2011

Torna obrigatória  a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso na

rede de atendimento à saúde de pessoa ferida com arma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as unidades básicas de saúde, os po stos 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

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos

estaduais de segurança pública relatório de atendimento a pessoa ferida com arma, a

ser  entregue no prazo máximo de  uma hora  a  contar  do  horário  de  atendimento

registrado no prontuário médico.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei serão considera das armas:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;

III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;

VI - instrumentos cortocontundentes;

VII - instrumentos perfurocontundentes.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.220/2011,  de autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  que

dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de ensino, de

informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento, foi aprovado no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que

dispõe  sobre  a  denominação de estabelecimento,  instituição e  próprio  público  do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 2º - (...)

§  3º  -  O  Poder  Executivo  divulgará,  em  estabelecimento,  instituição ou  próprio

público que tenha nome de pessoa, informações sobre o homenageado.”.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.046 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.046/2011, de autoria do Deput ado Rogério Correia, que institui

o  Dia  Estadual  dos  Empregados  e  Trabalhadores  em  Sindicatos,  Federações,

Confederações, Centrais e Demais Órgãos de Classe no Estado, 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° 2.046/2011

Institui  o  Dia  Estadual  dos  Empregados  e  Trabalhadores  em  Sindicatos,

Federações, Confederações, Centrais e Demais Órgãos de Classe.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  dos  Empreg ados  e  Trabalhadores  em
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Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Demais Órgãos de Classe, a ser

comemorado, anualmente, no dia 9 de maio.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.601 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.601/2011, de autoria do Presi dente do Tribunal de Contas do

Estado, que modifica a Lei n° 13.770, de 6 de dezem bro de 2000, que altera o Plano

de Carreira dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,  com as Emendas n°s 1 e 2 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.601/2011

Modifica a Lei n° 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. 1° – Os quadros constantes nos Anexos I, II e III da Lei n° 13.770, de 6 de

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

Art. 2° – Os arts. 2° e 3°, os §§ 3° e 4° do art. 6 °, o § 3° do art. 7° e o art. 7°-A da

Lei n° 13.770, de 2000, passam a vigorar com a segu inte redação:

“Art.  2° –  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;



1146
____________________________________________________________________________

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.  3° –  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. 6° – (...)

§ 3° – Promoção vertical é a passagem do servidor p osicionado 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.

§  4° –  O  acesso  à  classe  subsequente,  na  promoção  v ertical,  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. 7° – (...)

§ 3° – O posicionamento na classe A do servidor ocu pante 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. 7°-A – Para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, o servidor ocupante de
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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.

§ 1° – Os padrões máximos que os servidores ocupant es dos cargos de Agente de

Controle  Externo  e  de  Oficial  de  Controle  Externo  que  não  se  enquadrem  nas

hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° do art. 7° 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.

§ 2° – Os padrões máximos que os servidores ocupant es 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 §§ 1° e 2° do art. 7° desta lei, pode rão alcançar na classe A são os

padrões TC-93, até 31 de dezembro de 2012, e TC-94, a partir de 1° de janeiro de

2013, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em resolução do

Tribunal de Contas.”.

Art. 3° – Ficam acrescentados à Lei n° 13.770, de 2 000, os seguintes arts. 7°-B a

7°-D:

“Art. 7°-B – Para fins de promoção vertical e de pr omoção 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.

§ 1° – 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.

§ 2° –  Para fins de promoção por  merecimento,  serão  considerados apenas os

cursos  de  graduação obtidos  em escolas  oficiais  reconhecidas  pelo  Ministério  da
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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. 7°-C – Será concedido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, a

partir de 1° de janeiro de 2014, um padrão de venci mento 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. 7°-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

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.  4° –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Conta s,  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 n° 13.770, de 2000, com a redação dada por esta  lei.

Art.  5° –  Os  cargos  de  Técnico  do  Tribunal  de  Conta s,  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
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Anexo I da Lei n° 13.770, de 2000, com a redação da da por esta lei.

Art. 6° – 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. 7° – Os cargos de Oficial do Tribunal de Conta s ficam transformados em cargos

de Oficial de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei n° 13.770, de 2000, com

a redação dada por esta lei.

Art.  8° –  Os cargos  de  Agente  do  Tribunal  de  Contas  ficam  transformados  em

cargos de Agente de Controle Externo, constantes no Anexo I da Lei n° 13.770, de

2000, com a redação dada por esta lei.

Art. 9° – 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  n°

13.770,  de  2000,  com a  redação dada  por  esta  lei,  ficam  transformados,  com  a

vacância, em:

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.

§ 1° – A transformação de que trata o “caput” dar-s e-á na ordem estabelecida nos

incisos, alternando-se os cargos a cada vacância.

§ 2° – 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.
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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.

§ 1° – Os servidores ocupantes de cargos de provime nto efetivo das carreiras do

Tribunal de Contas serão posicionados, em 1° de mai o de 2012 e em 1° de janeiro de

2013, na forma da correlação prevista no “caput”.

§ 2° – Caso o posicionamento de que trata o § 1° im plique mudança de classe, o

servidor  somente  será  posicionado  na  classe  subsequente  quando  comprovar  o

atendimento dos requisitos para tal.

§  3° –  O posicionamento de que trata  o  §  1° não int errompe a  contagem dos

interstícios temporais para fins de desenvolvimento na carreira, ressalvado o disposto

nos arts. 22 e 23 desta lei.

§ 4° – 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 n° 13.770, d e 2000, passa a vigorar na forma

do Anexo III desta lei.

Parágrafo único – O valor do padrão TC-01 passa a ser:

I – a partir de 1° de maio de 2012, R$846,67 (oitoc entos e quarenta e seis reais e

sessenta e sete centavos);

II – a partir de 1° de janeiro de 2013, R$874,36 (o itocentos e setenta e quatro reais

e trinta e seis centavos);

III  –  a partir  de  1° de janeiro de 2014,  R$915,90 ( novecentos e quinze reais  e

noventa centavos).

Art. 12 – Fica fixada em 1° de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos e

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

Constituição da República.

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
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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.

§ 1° – Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas, a tivo 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.

§ 2° – 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.

§ 3° – Ao servidor que fizer a opção de que tratam os §§ 1° e 2° 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.

§  1° –  O ADE será  pago no limite  máximo de  cem pont os  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.

§  2° –  Não fará  jus  ao  ADE o  servidor  que obtiver  r esultado inferior  a  setenta

pontos.
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§ 3° – O servidor que fizer a opção de que tratam o s §§ 1° e 2° 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.

§ 4° – O valor do ponto do ADE será reajustado na m esma 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.

§  1° –  O  servidor  que  se  aposentar  com  proventos  ca lculados  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.

§ 2° – 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

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.

§ 3° – O ADE incorporado aos proventos do servidor aposentado na forma dos §§

1° e 2° deste artigo terá seu valor reajustado na m esma 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.
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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.

§ 1° – 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.

§ 2° – As metas extraordinárias serão coerentes com  as metas institucionais globais

fixadas no Plano Estratégico.

§ 3° – São vedadas outras formas, além da GME, de r emuneração do trabalho

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
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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 1°

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 1° de maio de 2012, a

contagem de novo período aquisitivo.

Art. 23 – Para os servidores que ingressaram no Tribunal de Contas a partir de 1°

de maio de 2009, será desconsiderado o período aquisitivo para fins de progressão

em curso em 30 de abril de 2012, iniciando-se, em 1° 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. 4° da Lei n° 13.770,  de 2000.

Art. 26 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1° de maio de 2012.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Duarte Bechir.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 13.770, de 6 d e 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

24.5.2012.

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
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24.5.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 13.770, de 6 d e dezembro de 2000)

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas

* - O Anexo II,  a que se refere o art. 1° da Lei n ° 13.770, de 6 de dezembro de

2000, contendo o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da

Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

24.5.2012.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei n° 13.770 , de 6 de dezembro de 2000)

Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas

* - O Anexo III,  a que se refere o § 1° do art. 1°  da Lei n° 13.770, de 6 de dezembro

de 2000, contendo o Quadro Suplementar dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 24.5.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 201 2)

Correlação entre os padrões de vencimento dos cargos dos Serviços Auxiliares da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado

II.1 – Correlação em 1°/5/2012

* - O Anexo II,  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 24.5.2012.

II.2 – Correlação em 1°/1/2013

* - O Anexo II,  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 24.5.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO V

(a que se refere o art. 9° da Lei n° 13.770, de 6 d e dezembro de 2000)



1156
____________________________________________________________________________

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimento dos Cargos dos Serviços Auxiliares

da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado

* - O Anexo III, 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 24.5.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 201 2)

Valor do ponto do Adicional de Desempenho (R$)

*  -  O  Anexo  IV,  contendo  o  valor  do  ponto  do  Adicional  de  Desempenho,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 24.5.2012.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/5/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra. Juraci Ribeiro

Costa, ocorrido em 16/5/2012, no Município de Esmeraldas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.185 a 3.193/2012 - Requerimentos nºs 3.145 a

3.158/2012 -  Requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel,  Durval  Ângelo,

Carlin Moura e Rogério Correia e outros e Hely Tarqüínio, das Comissões Especiais

da Violência  contra a  Mulher  e  para  o  Enfrentamento  do  Crack  -  Comunicações:

Comunicações da Comissão de Assuntos Municipais  (2)  e do Deputado Sargento

Rodrigues - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin

Moura, André Quintão e Rômulo Viegas e da Deputada Liza Prado - 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 36/2012 -

Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações

-  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Hely  Tarqüínio;

deferimento -  Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher; aprovação -  Requerimento da Comissão Especial para o

Enfrentamento  do  Crack;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Alencar  da

Silveira  Jr.,  Doutor  Wilson  Batista  e  Duarte  Bechir;  votação  do  requerimento;

aprovação; declarações de voto - 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 - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
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Duilio de Castro - Durval Ângelo - 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 - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

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 - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011.  (-  Anexe-se  ao

Projeto de Lei nº 1.782/2011.)

Do  Sr.  Luiz  Gustavo  Moreira  de  Araújo,  da  Superintendência  de  Finanças  da

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  encaminhando  a  projeção  de  impacto  financeiro-

orçamentário na criação de novos cargos efetivos e comissionados de que trata o

Projeto de Lei nº 3.117/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.117/2012.)



1159
____________________________________________________________________________

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 3.185/2012

Dispõe sobre alienação de abrigos de veículos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos,

escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas

outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e

gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não

poderão  ser  alienados  ou  alugados  a  pessoas  estranhas  ao  condomínio,  salvo

autorização expressa na convenção de condomínio.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Carlos Henrique

Justificação:  A proposição se refere  à  Lei  nº  12.607,  de  4/4/2012,  originária  do

projeto de lei do Senador Marcelo Crivella. Feita uma interpretação do art. 1.338 do

Código Civil de 2002, constatou-se que é possível o aluguel da vaga de garagem a

não  condôminos,  vejamos:  “Resolvendo o  condômino alugar  área  no  abrigo  para

veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e,

entre todos, os possuidores”.

Constatou-se que, caso o condômino pretenda alugar a sua unidade de vaga de

garagem,  poderia  fazê-lo  a  terceiros,  contudo  os  demais  condôminos  possuem

preferência  legal.  Para  que seja  concedida  a  oportunidade de preferência  para  o

aluguel da vaga poderá o condômino divulgá-la entre os demais. Pode ser aplicado

por  analogia  o  prazo  de 30  dias  do  art.  28  da  Lei  nº  8.245,  de  1991,  conforme

entendimento  do  mestre  Flávio  Tartuce  em  seu  livro  “Direito  das  Coisas”  (Série

Concursos Públicos, vol. 4, 1ª edição, 2008, editora Método, pág. 308). Contudo, é

relevante  ressaltar  que,  se  o  Código  Civil  não  vedava  tal  comportamento,  a
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convenção de condomínio ou a assembleia geral de condôminos podem proibir tal

disposição. Esse entendimento é aceito com base na segurança dos condomínios,

buscando vedar o acesso de estranhos ao local.

Com isso, conclui-se que, apesar de não haver vedação legal para o aluguel de

unidade de vaga de garagem a terceiros, a convenção de condomínio poderá vedar o

aluguel. Em uma análise geral, vê-se que o objetivo maior se reveste da questão da

segurança.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.186/2012

Declara de utilidade pública a Associação Maria Joanita de Apoio ao Paciente com

Câncer - Amjoapac -, com sede no Município de Bom Repouso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Maria Joanita de Apoio ao

Paciente com Câncer - Amjoapac -, com sede no Município de Bom Repouso.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Associação  Maria  Joanita  de  Apoio  ao  Paciente  com  Câncer  -

Amjoapac -, com sede no Município de Bom Repouso, é uma associação de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, com prazo indeterminado. Tem

por  finalidade  assistir  o  paciente  oncológico  carente  financeiramente,  bem  como

fomentar  e  organizar  atividades  de  terapia  ocupacional  visando  ao  equilíbrio

emocional do paciente.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, contamos com o apoio de nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.187/2012

Declara  de  utilidade pública  a entidade Por  Uma Ribeirão  das  Neves  Melhor  –

Espaço Cultural Saber Viver, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Por Uma Ribeirão das Neves

Melhor – Espaço Cultural Saber Viver, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  A entidade Por  Uma Ribeirão das Neves Melhor – Espaço Cultural

Saber Viver, com sede no Município de Ribeirão das Neves, é uma sociedade civil, de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  fundada em 17/5/2009.  Tem como objetivos  a

execução de programas de qualificação profissional do trabalhador e a inclusão da

pessoa com deficiência no mercado de trabalho através da educação, do resgate de

conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber científico, da democratização e

acesso à tecnologia  de  informação;  a  promoção da geração de trabalho  e  renda

comunitários, através do ensino de práticas produtivas cooperativas e associativistas

de valor cultural ou econômico; o fomento de ações que contribuam para manter viva

a  memória  cultural  popular  relacionada  com  os  usos,  costumes  e  tradições  da

diversidade cultural brasileira; a promoção da arte e cultura, defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico; a promoção de intercâmbio com entidades científicas,

de  ensino  e  de  desenvolvimento  social,  nacionais  e  internacionais,  bem  como  o

desenvolvimento  de  estudos e pesquisas,  de  tecnologias  alternativas,  produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; a execução de

serviço  de  radiodifusão  sonora,  com  finalidade  educativa,  artística,  cultural  e

informativa, o respeito aos valores éticos e sociais, em benefício do desenvolvimento

geral da comunidade, mediante concessão, permissão ou autorização de exploração

de radiodifusão comunitária de acordo com a legislação específica; a promoção da

assistência  social  às  minorias  e  aos  excluídos;  o  desenvolvimento  econômico  e

combate  à  pobreza;  a  promoção  gratuita  da  educação  e  da  saúde  incluindo

prevenção de DSTs e de consumo de drogas; a preservação, defesa e conservação
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do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável;  a  promoção do

voluntariado,  a  criação  de  estágios  e  a  colocação  de treinandos  no  mercado  de

trabalho; a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de

sistemas  alternativos  de  produção,  comércio,  emprego  e  crédito;  a  promoção  de

direitos  das  pessoas  com  deficiência,  dos  direitos  da  mulher  e  da  criança,  a

assessoria jurídica gratuita e o combate a todo tipo de discriminação sexual, racial e

social,  trabalho forçado e infantil;  a promoção da ética, da paz, da cidadania,  dos

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.188/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade da prática profissional de estudantes da área de

saúde em hospitais,  postos de saúde,  clínicas,  unidades de pronto atendimento  -

Upas - e unidades de saúde mantidos pelo Estado e por prefeituras municipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade da prática profissional de universitários da

área de saúde em hospitais,  postos  de saúde,  unidades de pronto atendimento -

Upas  -,  clínicas  e  unidades  de  saúde  mantidos  pelo  Estado  e  pelas  prefeituras

municipais por até dois anos, em todas as especialidades, onde houver vagas em

aberto.

§  1º  -  A contratação  dos  universitários  de  que  trata  esta  lei  tem  o  intuito  de

preencher as vagas em aberto das unidades de saúde estaduais e municipais.

§ 2º - Os universitários contratados poderão estudar em universidades localizadas

fora do Município conveniado.

§ 3º - A obrigatoriedade de exercer a prática profissional em unidades de saúde do
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poder público deixará de existir quando não houver vagas disponíveis.

Art.  2º  -  A obrigatoriedade  de  prática  profissional  aplica-se  aos  estudantes  dos

nono,  décimo,  décimo  primeiro  e  décimo  segundo  períodos  de  formação  da

Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  das  escolas  de  ensino  superior  que

recebem subsídios do Estado.

Art. 3º - A remuneração dos universitários fica a cargo do Estado e das prefeituras

municipais, correspondendo a 50% do valor pago ao profissional formado.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta

dias a contar de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação: Hospitais, postos de saúde e as prefeituras do interior de Minas Gerais

enfrentam sérios problemas com a falta de médicos em todas as especialidades de

atendimento. Uma das alternativas encontradas para tentar solucionar o problema foi

tornar  os  salários  mais  atrativos.  Mas  nem  esse  artifício  atrai  o  interesse  dos

profissionais. O resultado é uma demanda cada vez maior na área de saúde e poucos

ou nenhum profissional para o atendimento, além da concentração dos serviços nas

grandes  cidades,  que  ficam  com  a  rede  hospitalar  estrangulada,  com  leitos  e

profissionais insuficientes para atender a todos os pacientes.

Para  minimizar  os  problemas  existentes  nesses  hospitais  e  levar  atendimento

médico para mais próximo do cidadão,  nossa proposta é incorporar  como prática

obrigatória  para  formação  do  profissional  da  área  de  saúde,  incluindo  médicos,

enfermeiros e demais profissionais ligados ao setor, na Universidade do Estado de

Minas  Gerais  e  nas  demais  universidades  subsidiadas  pelo  poder  público,  a

prestação de serviços durante no mínimo um ano em hospitais,  postos de saúde,

clínicas, postos de atendimento e unidades de saúde mantidos pelo Estado e pelas

prefeituras municipais.

A prestação de serviço se torna obrigatória para todos os alunos dos quatro últimos

períodos da área de saúde das Universidades do Estado de Minas Gerais  e das

escolas de ensino superior que recebem subsídios do Estado.

Insta salientar que o projeto de lei em pauta não cria despesas, ou seja, não viola o
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art. 187 do nosso digno Regimento Interno. Isso porque a remuneração que ficará a

cargo do Estado de Minas e das prefeituras municipais já está inserida no Orçamento,

só faltando a vaga ser preenchida.

Frise-se o estabelecimento do percentual  de 50% da remuneração oferecida ao

profissional formado, haja vista a condição de profissional em formação.

Ressalte-se que a Constituição da República, em seu art. 24, inciso XII, permite que

a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  legislem  concorrentemente  sobre

“previdência,  proteção e  defesa  da  saúde”.  Isto  é,  o  projeto  de  lei  em análise  é

constitucional.

A proposta aqui apresentada pode ser a solução para o grave problema da saúde

mineira,  tendo  em  vista  vagas  em  aberto  em  hospitais  da  rede  pública.  Como

consequência  de  sua  implantação,  as  vagas  serão  ocupadas  e  os  atendimentos

serão realizados.

É por esses motivos que pedimos o apoio dos nossos ilustres pares para que um

projeto de lei dessa grandeza seja aprovado!

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.189/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Jorges de Água Branca -

ACJ -, com sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Jorges

de Água Branca – ACJ –, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Comunitária dos Jorges de Água Branca – ACJ –, com

sede  no  Município  de  Peçanha,  é  uma  sociedade  civil  de  caráter  filantrópico,

comprometida com integração dos moradores da comunidade do Córrego dos Jorges,

na zona rural desse Município.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de
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associados. Sua diretoria, segundo o art. 28, revela que as atividades de diretores,

conselheiros  e  associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de

qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente  registrada no  Cartório  do  1º  Ofício  da  Comarca  de  Peçanha-MG,

Registro nº 513, Livro A 09, desde 30/11/2007, a entidade está em funcionamento

desde  seu  registro,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias,  conforme  atesta  o

Prefeito de Peçanha.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres

pares à presente proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.190/2012

Declara de utilidade pública a Associação Social de Atletismo do Vale do Aço - Asav

-, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Social de Atletismo do

Vale do Aço - Asav -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Social de Atletismo do Vale do Aço - Asav -, com sede no

Município de Ipatinga, em funcionamento desde 18/2/2010, é uma entidade civil de

duração  indeterminada,  de  caráter  filantrópico,  recreativo  e  educacional,  que  não

remunera sob nenhuma forma ou pretexto os membros de administração. Tem por

finalidade promover a pessoa humana na plenitude de seus valores fundamentais,

notadamente no campo do esporte, educação e cultura - desenvolvendo valores que

levem a alcançar a cidadania -, de assistência social gratuita a pessoas carentes,

sem distinção de credo religioso ou político, cor, raça ou nacionalidade, dentro de

suas possibilidades e nas proporções estabelecidas pelas leis vigentes. Congregando
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profissionais  que  tenham  suas  atividades  voltadas  para  as  áreas  de  educação,

educação  física,  saúde,  empresas,  pessoas  voluntárias  e  da  comunidade que se

proponham a associar com o objetivo de um trabalho de inclusão social sem fins

lucrativos com crianças, adolescentes, grupos especiais e adultos

Diante do exposto, a entidade atende plenamente os requisitos para a declaração

de utilidade pública em nível estadual, e assim espero encontrar ressonância entre os

nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.191/2012

Declara de utilidade pública a Irmandade de Santo Antônio de Queluz, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Irmandade de Santo  Antônio  de

Queluz, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

André Quintão

Justificação: A Irmandade de Santo Antônio de Queluz, com sede no Município de

Conselheiro  Lafaiete,  foi  fundada  em  1870  e  é  entidade  filantrópica  de  caráter

assistencial, sem fins lucrativos.

Promove  o  bem  espiritual  e  temporal,  socorrendo  as  pessoas  em  situação  de

indigência e desenvolvendo atividades sociais voltadas para os mais necessitados.

- 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 3.192/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Mulheres  Produtoras  Agrícolas

Renascer de Virgem da Lapa, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Mulheres Produtoras

Agrícolas Renascer de Virgem da Lapa, com sede no Município de Virgem da Lapa.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

André Quintão

Justificação: A Associação das Mulheres Produtoras Agrícolas Renascer de Virgem

da  Lapa,  com  sede  no  Município  de  Virgem  da  Lapa,  foi  fundada  em  2010  e  é

entidade filantrópica de caráter assistencial, sem fins lucrativos.

Promove gratuitamente a educação, a saúde e o desenvolvimento da criança e da

família,  combatendo  a  fome,  a  miséria  e  a  pobreza  mediante  a  distribuição  de

alimentos e agasalhos e do plantio de árvores frutíferas e hortas comunitárias.

- 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 3.193/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu 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 Santana do

Manhuaçu o imóvel com área de 2.008,95m², registrado sob nº 24.681, às fls. 182,

Livro 3-X, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Manhuaçu.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  destina-se  ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 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 Santana do Manhuaçu não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4º  –  O  Município  de  Santana  do  Manhuaçu  encaminhará  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel
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prevista ao parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2012.

Dilzon Melo

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.145/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Primeira Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano

pelos 53 anos de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.146/2012, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Cemig pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.147/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que

seja dado apoio técnico e financeiro à implantação,  em Uberlândia,  no âmbito do

SUS,  de  um  consultório  de  rua  para  atendimento  psicossocial  a  pessoas  com

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de "crack",

álcool e outras drogas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.148/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público na Comarca de Contagem pedido de informações

sobre o andamento das investigações sobre denúncia de prática abusiva por parte da

empresa Alibombom.

Nº 3.149/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Fazenda pedido de informações referentes à arrecadação resultante do

transporte  de  cargas,  em  face  de  denúncia  relativa  ao  transporte  irregular  de

substâncias perigosas, especialmente de combustível, por veículos sem inscrição no

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga ou no Ibama.

Nº 3.150/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações para que envie cópia dos relatórios de manutenção

e aferição das balanças rodoviárias localizadas no Triângulo nos últimos cinco anos.
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Nº 3.151/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações para que envie cópia dos contratos firmados com as

empresas  responsáveis  pela  operação  das  balanças  rodoviárias  instaladas  no

Triângulo.

Nº 3.152/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  informações  sobre  os  valores  divergentes  encontrados  nas

pesagens  de  caminhões  realizadas  nas  balanças  rodoviárias  sob  sua

responsabilidade e nas balanças operadas por empresas terceirizadas na região do

Triângulo Mineiro.

Nº 3.153/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao IEF pedido de informações sobre possível projeto de redefinição dos limites do

Parque Estadual da Serra do Papagaio, em especial sobre os critérios que levariam à

exclusão da Serra do Canjica do parque, bem como cópia dos documentos recebidos

da Câmara Municipal de Baependi, em que tal projeto é questionado.

Nº 3.154/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre as medidas que essa

Secretaria já adotou para a proteção das nascentes e recursos hídricos no Município

de Congonhas e para o combate à poluição atmosférica na cidade, tendo em vista as

denúncias acerca da matéria. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.155/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que seja prorrogado o

prazo estabelecido no Edital de Chamamento Público Semad/Copam nº 01/2012.

Nº  3.156/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Conselho Estadual de Direitos Humanos as notas taquigráficas da

20ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que apure

a ocorrência de violação dos direitos humanos durante a desocupação realizada na

Ocupação Eliana Silva, em 11/5/2012.

Nº  3.157/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária dessa Comissão ao

Comando-Geral da PMMG, ao Comando do 16º BPMMG, à Secretaria de Defesa

Social e à Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como seja encaminhado ao
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Comando do 16ª BPMMG pedido de providências para a transferência do Sgt. PM

Hermon  Ektz  Santos  para  a  unidade  policial  militar  de  Pedro  Leopoldo  e  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

acompanhamento do referido Sargento em programa de proteção aos defensores dos

direitos humanos, caso ele continue sofrendo ameaças.

Nº  3.158/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social o trecho das notas taquigráficas da 20ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão em que estão transcritas as palavras do Frei

Gilvander  Moreira  relatando  ameaças  à  sua  integridade  física  e  pedido  de

providências para que seja garantida sua segurança.

Dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Durval  Ângelo,  Carlin  Moura  e  Rogério

Correia  em  que  solicitam  seja  comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente

Parlamentar Nossa América. Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente

Parlamentar  os  Deputados Anselmo José Domingos,  Antonio Lerin,  Bosco,  Carlos

Henrique, Célio Moreira, Délio Malheiros, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio

de Castro, Gilberto Abramo, Glaycon Franco, Jayro Lessa e Luiz Carlos Miranda, a

Deputada  Luzia  Ferreira  e  os  Deputados  Marques  Abreu,  Pompílio  Canavez,

Sargento Rodrigues e Vanderlei Miranda.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Hely Tarqüínio e

das Comissões Especiais da Violência contra a Mulher e para o Enfrentamento do

Crack.

Comunicações

-  São também encaminhadas  à  Mesa comunicações da Comissão de Assuntos

Municipais (2) e do Deputado Sargento Rodrigues.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio

Franco. Quero mais uma vez chamar a atenção aqui para a seguinte questão: não

vou entrar muito no mérito do sétimo pacote do gênero, que o governo federal faz

para  as  montadoras  de carro.  Farei  isso  quando tiver  a  oportunidade na  tribuna,

porque  na  escola  do  pensamento  econômico  no  Brasil  há  divergências  e

convergências, então farei essa discussão em momento mais oportuno. Só que há
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aqui,  mais  uma vez,  a seguinte  consideração,  Deputado Jayro Lessa:  (-  Lê:)  “IPI

menor,  choro maior.  Prefeitos  mineiros  projetam mais  de 40 milhões de reais em

perdas,  entre  junho  e  agosto,  devido  à  redução  do  imposto  sobre  carros  linha

branca.” A Confederação Nacional dos Municípios está fazendo essa projeção, o que

lamentamos. “Ao contrário das montadoras de automóveis e dos consumidores, que

festejaram a notícia da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - dos

automóveis, os Prefeitos lamentam a implementação da medida, que faz parte do

pacote  de  estímulo  ao  crescimento  da  economia  anunciado  segunda-feira  pelo

ministro da Fazenda, Guido Mantega.” Esse impacto será negativo, Srs. Deputados.

Com essa redução, os Municípios e os Estados, consequentemente, sofrerão mais

ainda com as suas receitas já combalidas, enfraquecidas. Portanto, vale a pena aqui

registrar que “a União começou 2012 devendo aos Municípios brasileiros exatos R$

24.000.000.000,00 referentes a verbas aprovadas no Orçamento e não repassadas

às Prefeituras. Minas Gerais foi o 2º colocado na lista de credores. Quer dizer, dos

R$24.000.000.000,00  contabilizados,  R$20.000.000.000,00  nem  sequer  foram

processados; ou seja, foram empenhados e prometidos, mas não foram liquidados.

Portanto, Deputado Inácio Franco, é lamentável, porque os Prefeitos estão recebendo

demandas enormes. Se os pátios estão lotados e as montadoras precisam vender, é

preciso observar o equilíbrio da renda do povo brasileiro. O índice de inadimplência

está cada vez maior. Com essa facilidade de crédito e de parcelamento, os pais de

família assumem compromissos, mas depois não conseguem pagar. Essas medidas

pontuais - já a sétima - estão realmente trazendo sérios problemas para a renda do

povo brasileiro. Incentivar o consumo é razoável desde que outras medidas sejam

tomadas. Com a redução do IPI, quem sofre diretamente é o gestor público municipal

- Prefeitos e Prefeitas, que enfrentam problemas nas áreas da saúde, da educação e

da  infraestrutura.  Tenho  alertado  várias  vezes,  deste  Plenário,  que  atualmente  a

função de Prefeito  neste país  é espinhosa.  Portanto,  vale  a pena que os nossos

representantes  no  Congresso  Nacional  -  Senadores  e  Deputados  -  insistam  na

revisão do pacto federativo. Hoje mesmo participamos de uma audiência importante

na Comissão de Direitos Humanos a respeito do grande número de pessoas nos

presídios brasileiros, que estão superlotados. A União precisa destinar mais recursos
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para a segurança pública dos Estados, que estão congestionados. Se não houver

sensibilidade do governo federal para melhorar a distribuição dos índices do Fundo

de Participação dos Municípios e dos Estados, a situação vai caminhar para o caos.

Lamentamos tudo isso e esperamos que a equipe econômica do governo tenha mais

bom-senso  e  inteligência,  evite  as  medidas  pontuais,  como muito  em  breve  vou

defender daquela tribuna,  e apresente soluções mais reais,  planejadas e robustas

para melhorar a nossa economia. Vemos que esse martelinho, o sétimo pacote na

mesma linha de raciocínio, não está dando resultado: o dólar já disparou; o índice

inflacionário de preços está chegando a galope - daqui a pouco, o dragão da inflação

vai estar bufando. Então, o governo federal precisa ter mais ponderação e equilíbrio.

Fica aqui, Deputado Inácio Franco, este alerta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia,

internautas que acompanham os nossos trabalhos, ontem, pela manhã, a Comissão

de  Constituição  e  Justiça  da  nossa  Casa  aprovou,  em  1º  turno,  um projeto  que

considero  de  fundamental  importância:  o  Projeto  de  Lei  nº  1.899/2011,  de  nossa

autoria, que teve como relator o ilustre Deputado André Quintão. Esse projeto visa

implementar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Programa Universidade para

Todos, a versão mineira do ProUni.

O ProUni tem sido um dos programas mais importantes de acesso à educação, ao

ensino superior e foi iniciado no ano de 2005, pelo então Presidente da República,

Luiz Inácio Lula da Silva. Esse programa foi continuamente mantido, no primeiro e

segundo mandatos do Presidente Lula e agora pela Presidenta Dilma. Ele é um dos

programas  mais  populares  e  trouxe  um  significado  importante  para  a  juventude

brasileira, que necessita do acesso ao ensino superior. O ProUni criou, de 2005 até

hoje, mais de 1 milhão de vagas nas escolas particulares, sendo 77% com bolsa

integral  e  o  restante  com  bolsa  parcial.  Qual  o  propósito,  então,  do  Projeto  nº

1.899/2011?  Fazer  uma  versão  mineira  do  ProUni  para  que  também  possamos

complementar  o  programa,  no  âmbito  do  Estado de  Minas  Gerais.  Há uma forte



1173
____________________________________________________________________________

demanda  pelo  ensino  superior.  Aqueles  jovens  que  ainda  não  conseguem,  não

alcançam  uma  vaga  nas  universidades  públicas  brasileiras,  nas  universidades

federais  e  estaduais,  precisam estudar  na  rede privada de ensino.  Contudo,  nem

todos têm oportunidade e condições socioeconômicas de fazer um curso superior em

uma instituição particular de ensino. Então, o ProUni possibilita o acesso do aluno à

escola privada, criando critérios absolutamente republicanos. Saímos daquela fase

que existia antigamente em que, para você conseguir uma bolsa em uma instituição

particular  de  ensino,  não  havia  critérios  muito  claros,  objetivos  e  republicanos.  A

pessoa dependia de uma série de fatores, conhecimento e relações. Já o ProUni, ao

ser instituído, criou esses critérios. O aluno, para conseguir uma vaga no ProUni, é

avaliado  pelo  mérito,  pois  ele  depende  da  nota  do  Enem,  e  pela  situação

socioeconômica. Então, o governo federal, ao criar o ProUni também criou uma linha

de isenção tributária para as escolas particulares e, em contrapartida, essa linha de

isenção deve ser compensada pela concessão das bolsas,  das vagas para esses

alunos carentes. Essa é a forma mais adequada de se fazer compensação tributária.

Então,  a ideia  do ProUni  estadual  é justamente  esta:  também criar  uma linha de

isenção no âmbito dos impostos do Estado para que as universidades particulares

concedam essas bolsas aos nossos alunos e possamos complementar as vagas que

ainda não são suficientes. O ProUni federal não dá conta de cobrir toda a demanda.

Para  se ter  uma ideia,  o  Estado  de  Minas Gerais  será  contemplado pela  versão

federal, pelo ProUni federal, no primeiro semestre de 2012, com 19.520 bolsas, sendo

11.224 integrais e 8.296 parciais. Então, considerando a população de Minas Gerais e

o  número  de  cidades,  essas  19.520 bolsas  não serão suficientes  para atender  a

demanda,  especialmente  no  momento  em  que  o  País  vive  um  forte  crescimento

econômico,  com  a  necessidade  da  retomada  do  desenvolvimento  industrial,  e  o

jovem,  o  trabalhador  precisa  capacitar-se  e  ter  uma formação:  um  mestrado,  um

doutorado, um curso superior ou uma formação tecnológica.

Então essas 19 mil vagas não seriam suficientes para atender à demanda. Para se

ter uma ideia, no caso de Belo Horizonte, do ProUni federal há 2.646 bolsas integrais

e 3.274 bolsas parciais.  Citaremos uma grande cidade,  Contagem, para servir  de

exemplo, onde estão contempladas 274 bolsas integrais e 135 bolsas parciais. Então
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percebemos que o programa federal, por mais importante que seja e por mais avanço

que tenha, precisa de um complemento. Ao se aprovar o ProUni estadual, podemos

justamente fazer  esse complemento para que possamos dar  mais  oportunidade e

para que tenhamos mais alunos cursando o ensino superior. O Projeto nº 1.899/2011

teve  a  feliz  relatoria  do  grande  jurista  e  grande  Deputado  André  Quintão,  uma

relatoria favorável ao nosso projeto, que considero um dos mais importantes para que

esta Casa possa agilizar a sua tramitação e para que possamos ter a versão mineira

do ProUni, assim como já temos a versão mineira do Bolsa-Atleta. Acredito que essa

é a forma de fazer a inclusão social e de aumentar as oportunidades para a nossa

juventude.

Com muito  prazer,  concedo aparte  ao  ilustre Deputado Pompílio  Canavez,  que,

como Prefeito de Alfenas, soube muito bem valorizar três coisas que para mim são

fundamentais. V. Exa., como Prefeito, soube valorizar o crescimento econômico da

sua região e da sua cidade - não se tem uma cidade progressista sem o crescimento

econômico  -  e  soube  implementar  um  programa  de  saúde  pública  dos  mais

conceituados do Brasil,  valorizando muito o Programa Saúde da Família.  V.  Exa.

também implementou um programa de educação bastante avançado e qualificado na

sua cidade. Alfenas também é um grande exemplo do sucesso do ProUni, porque tem

uma grande instituição particular  de ensino com vários alunos filhos do povo, dos

trabalhadores,  que  têm  oportunidade  hoje  de  estudar  na  Unifenas,  uma  grande

instituição  de  ensino  particular,  graças  ao  ProUni.  Se  o  nosso  projeto  de  lei  for

aprovado e virar lei, Deputado Pompílio Canavez, poderemos aumentar ainda mais

as vagas, as oportunidades para que os alunos possam estudar tanto na Unifenas

como na Newton Paiva, na PUC, nas diversas instituições de ensino particular deste

Estado, que são muito conceituadas.

Com muito prazer, concedo aparte ao ilustre Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Deputado  Carlin  Moura,  muito

obrigado  pelo  aparte.  Conheço  seu  trabalho  e  sei  da  sua  preocupação  com  a

educação, especialmente em dar oportunidade aos jovens que querem e precisam

estudar.  O  nosso  país  precisa,  cada  vez  mais,  que  os  jovens  estudem  para

ingressarem no mercado de trabalho em condições de conseguir um bom emprego.
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Como o  senhor  mesmo disse,  na  minha querida  Alfenas  temos  a  Unifenas,  uma

universidade importante. Muitos jovens querem estudar na Unifenas, mas encontram

grande  dificuldade.  Portanto,  esse  projeto  de  lei  que  o  senhor  apresenta  vai

realmente ajudar, e muito, os jovens de toda a Minas Gerais, especialmente da região

do  Sul  de  Minas,  de  Alfenas.  Muitos  procuram  e  às  vezes  não  conseguem  a

oportunidade, porque a universidade também tem seus limites. Então, tenho certeza

de  que esse projeto  será  acatado  e  aprovado  por  toda a  Casa,  porque tem  um

alcance muito grande.

Queria também, Deputado Carlin  Moura,  aproveitar  para parabenizar,  mais uma

vez, as cidades mineiras que apareceram no “ranking” da revista “Veja” da semana

passada com educação municipal  de  ponta.  De 10 cidades em primeiro lugar  na

educação municipal, 7 estão no nosso Estado. São Tiago, uma pequena cidade, em

1º lugar; Guaxupé, em que estive na semana passada, ficou em 2º lugar. Claro que,

para  atingir  esses  resultados,  é  preciso  levar  a  sério  a  educação,  como V.  Exa.

propõe em seu projeto de lei. Em Guaxupé, por exemplo, o Prefeito Roberto Luciano

paga o piso de R$1.750,00 para os professores, Deputado Carlin Moura. A merenda é

de qualidade, e a estrutura das escolas é muito bem-cuidada. Parabenizo todos os

Prefeitos das cidades mineiras que apareceram nessa revista.

Deputado Carlin Moura, V. Exa. é pré-candidato a Prefeito de Contagem. Queria

falar mais 1 minuto sobre o regime especial de tributação, que tramita nesta Casa,

que diminui o ICMS. É claro que isso melhora e aumenta a produção. No entanto,

diminui renda na cidade.

Agora há pouco o Deputado Rômulo Viegas falou sobre o IPI. O Estado, ou seja, o

governo de Minas também está com o regime especial de tributação, que diminuirá o

ICMS, favorecerá e ajudará na produção, mas penalizará os Municípios que, é claro,

têm diminuição na sua receita. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns

pelo brilhante projeto.

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, ilustre Deputado Pompílio Canavez.

Essa premiação das cidades, Deputado Pompílio, é realmente algo espetacular para

Minas  Gerais.  Aliás,  na  Comissão  de  Educação,  juntamente  ao  Deputado  Dinis

Pinheiro, Presidente da Casa, na próxima terça-feira, dia 29, no Plenário da Casa, na
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parte  da  tarde,  realizaremos  uma  reunião  especial  para  homenagear  esses

Municípios que são referência no Brasil. Isto é muito importante: a educação como

referência e fator fundamental do desenvolvimento. Assim, no dia 29 faremos essa

reunião  especial  para  homenagear  esses  Prefeitos  e  gestores  públicos  que  dão

realmente um grande exemplo para o Brasil.  Com muito prazer,  concedo aparte a

outro grande, o ilustre Deputado Elismar Prado, que tem sido um grande defensor da

educação de qualidade e da música nas escolas.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Carlin  Moura.  O

tempo  é  exíguo,  portanto  serei  breve,  apenas  para  parabenizá-lo  pela  brilhante

iniciativa que vem no intuito de ampliar o acesso dos estudantes ao ensino superior.

Com a iniciativa do Presidente Lula – aliás, antes disso, lembro-me do movimento

estudantil,  em que V.  Exa.  sempre  foi  militante,  assim  como eu,  na UNE, e cuja

bandeira  pela  educação pública  gratuita  e de  qualidade sempre levantamos,  pela

expansão do ensino superior e profissional. O ProUni realmente foi muito importante,

o filho do pedreiro se tornou doutor. Além disso, venceram-se preconceitos. Muitos

não  acreditavam  nisso.  Na  verdade,  os  alunos  do  ProUni  que  são  de  famílias

carentes, oriundos de escola pública, mostraram ter melhor desempenho em cursos,

como, por exemplo, de medicina, que é um dos mais difíceis e concorridos.

Portanto foi um grande sucesso. Milhares de estudantes tiveram acesso ao ensino

superior. Com a ideia de V. Exa., a proposta apresentada teve o intuito de ampliar

ainda mais esse acesso por meio de iniciativas do Estado. Espero que o governo do

Estado  ingresse  também  nessa  luta,  de  fundamental  importância.  Rapidamente

parabenizo  a  Universidade  Federal  de  Uberlândia  -  UFU -  que,  com  toda a  sua

autonomia, decidiu expandir seus cursos para o interior. Por exemplo, conseguimos a

expansão do câmpus da UFU para as cidades de Monte Carmelo, Patos de Minas e

Ituiutaba. Agora há uma discussão para levarmos para Araguari, ou seja, para vários

Municípios do interior. Isso ocorre em todas as regiões do Estado e todo o Brasil. É

fundamental oferecermos mais oportunidades à nossa juventude, principalmente para

que tenha mais acesso ao ensino superior e profissional. Parabéns, Deputado Carlin

Moura. Pode contar com o nosso apoio, empenho e nossa luta para aprovarmos essa

matéria tão importante.
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O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, ilustre Deputado Elismar Prado. Inspiramo-

nos no grande Ministro da Educação Haddad, do governo do Presidente Lula, que,

sem dúvida nenhuma, será o próximo Prefeito de São Paulo. A propósito, ele deu

uma  grande  lição  e  exemplo  à  frente  do  Ministério  da  Educação.  Temos  plena

convicção de que havemos de aprovar o ProUni mineiro para pormos cada dia mais

estudantes na universidade e no ensino superior. Muito obrigado. Felicito o Deputado

André Quintão, relator, que foi fundamental para que o processo seguisse adiante.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  boa  tarde.  Gostaria

também  de  cumprimentar  o  Deputado  Carlin  Moura  pela  autoria  de  mais  um

importante projeto, que cria o Prouni estadual. Tive a honra de ser o relator do projeto

na Comissão de Justiça. Com muita convicção, não apenas jurídica, mas também

social e educacional, tive oportunidade de dar parecer favorável por entender que o

ingresso do jovem, principalmente o jovem pobre,  na universidade é sinônimo de

cidadania e, mais do que isso, um passo estratégico para criar condições para um

desenvolvimento mais humanizado no Estado de Minas Gerais. Da mesma forma,

gostaria de cumprimentar o Deputado Délio Malheiros pela importante proposta de

emenda à Constituição, a qual também tivemos a honra de integrar como coautor e

também como membro da comissão especial, que estende o ficha limpa para todos

os cargos, empregos e funções públicas de todos os Poderes para servidores efetivos

e ocupantes de cargos de confiança. Quero cumprimentá-lo, Deputado Délio. Foi com

muita honra que integrei a comissão especial, presidida pela Deputada Luzia Ferreira,

cujo relator foi o Deputado Bruno Siqueira, que analisou uma proposta que V. Exa.

conduziu, iniciou, dela foi protagonista. Tivemos a honra de subscrevê-la também por

considerá-la uma das iniciativas mais importantes nesta Casa.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado André Quintão, costumo dizer

que, quando há algum sucesso em uma iniciativa nesta Casa, isso deve ser atribuído

ao conjunto dos Deputados. Só tenho que agradecer a V. Exa., que muito contribuiu

pela aprovação da PEC nº 32, a PEC da ficha limpa. V. Exa. fez parte da comissão.
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Com um voto substancioso, profundo e consistente do relator, V. Exa. apoiou a ideia.

Tenho de agradecer a aprovação nesta Casa, na comissão da PEC da ficha limpa,

para que todo servidor que ingresse na administração pública, que faça parte dela,

também  tenha  de  ter  ficha  limpa,  e  não  apenas  os  que  estão  no  topo  da

administração, na ponta da pirâmide.

De  igual  modo,  Deputado  André  Quintão,  estamos  torcendo  para  que  as

administrações estadual e municipal, em todos os seus níveis, também cumpram a

nova  lei  da  transparência  e  dê  transparência  total  aos  salários  dos  servidores

públicos. Que isso seja uma regra do Supremo, que já a adotou a partir de hoje, e

também dos Municípios,  das Câmaras de  Vereadores,  do Ministério  Público  e  do

Judiciário. É importantíssimo que o contribuinte saiba quem está pagando e quanto

cada servidor público está recebendo. Parabéns, mais uma vez agradeço a V. Exa. o

apoio à PEC nº 32.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sou  eu  quem  o  cumprimenta,  Deputado  Délio.

Esperamos que em breve este Plenário  aprove talvez uma das mais  importantes

propostas de emenda à Constituição nesta legislatura.

Sr.  Presidente, vim a esta tribuna para dizer primordialmente que, no dia 19 de

maio,  o  Brasil  se  mobilizou,  aliás,  todo  ano  isso  ocorre.  Essa  é  uma  data  de

mobilização  no  combate,  no  enfrentamento  à  violência  e  à  exploração  sexual

cometidas contra crianças e adolescentes.

Desde  o  ano  de  2003,  quando  assumi  a  primeira  legislatura  nesta  Casa  na

condição de Coordenador da Frente Parlamentar da Criança, temos participado de

inúmeras  iniciativas  nessa  causa,  juntamente  com  um  movimento  organizado,  o

fórum de enfrentamento, que, tenho certeza,  toca muito fundo o coração de cada

mineiro, de cada brasileiro, e principalmente daqueles que têm uma relação especial

com as crianças, os pais. Muitos não têm a dimensão dos milhares casos de abuso e

exploração sexual que ocorrem em nosso país, em nosso Estado e muito próximos

de nós.

Desde  2003,  temos  levantado  essa  bandeira  com  ações  muito  efetivas  nesta

Assembleia,  e  esse  assunto  ganha  uma  dimensão  maior  quando  alguma

personalidade  ou pessoa de notório  reconhecimento  artístico  relata  uma situação
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específica. Foi o que ocorreu este ano, quando a Xuxa foi a um programa de enorme

audiência  e  relatou  que  foi  molestada  sexualmente  quando  criança.  As  pessoas

passam a conhecer uma realidade não revelada que, apesar de muitos denunciarem

isso, ano a ano, ainda é um assunto camuflado. Essa situação de abuso e exploração

sexual em Minas Gerais adquire uma complexidade ainda maior, principalmente no

caso da exploração sexual,  em função de Minas ser o Estado de maior extensão

rodoviária, e as rodovias serem pontos dinâmicos, móveis dessa exploração sexual.

Minas é o Estado que concentra o maior número de pontos críticos.

Portanto, em Minas Gerais, onde já temos uma plano estadual de enfrentamento,

desde o ano de 2002, revisto depois nos anos de 2008 e 2009, é absolutamente

fundamental que enfrentemos com muito vigor essa situação de barbaridade - e não

tenho  outro  termo  para  usar  a  não  ser  “barbaridade  social”.  Para  que  os

telespectadores tenham uma ideia, são quase 4 mil casos denunciados anualmente.

Entretanto, há um percentual confirmado de subnotificação de 90%, ou seja, casos

que não são revelados, como o da apresentadora Xuxa, que veio à tona muitos anos

depois. Muitas vezes, principalmente no caso de abuso sexual,  ele é intrafamiliar,

cometido pelo padrasto, pelo tio, por parentes próximos. Então, em um cenário de

quase 4 mil denúncias por ano, isso pode significar apenas 10% do total ocorrido, e

para enfrentar essa situação precisamos de um trabalho conjunto.

Primeiro,  é  preciso  haver  consciência  sobre  a  importância  da  denúncia:  de  um

parente próximo, da vítima da violência e abuso sexual, do cidadão que fica sabendo

por  terceiros,  pelo Disque 100 ou pelo Disque Direitos  Humanos, o 0800311119 -

aliás, peço à TV Assembleia que cada vez mais nos ajude em sua divulgação, como

já  tem  feito  -,  e  a  denúncia  junto  aos  conselhos  tutelares,  pois  sem  ela  não  há

apuração. E a denúncia é anônima.

Segundo, acolhimento à vítima. Esse é um trauma que pode permanecer pelo resto

da vida de um ser humano. É necessário o acolhimento adequado e, para isso, é

muito importante o funcionamento, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social

- Suas -, dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, os Creas.

Esse trabalho vinculado do conselho tutelar, que tem que ter o apoio do poder público

-  o veículo para deslocamento, o telefone, o material  humano,  a capacitação e o
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sistema informatizado -  com o Suas podem garantir  um atendimento adequado à

vítima. Precisamos de um processo investigativo ágil e humanizado. É fundamental

que  as  provas  sejam  devidamente  recolhidas  num  protocolo  humanizado  de

atendimento.

Queria relatar que esta Assembleia, por meio da Comissão de Participação Popular,

aprovou  emenda  que  está  sendo  executada,  junto  com  o  Ministério  Público  e  a

Polícia  Civil,  na  capacitação  de  médicos  legistas,  na  instalação  de  cadeias  de

custódia para que, num primeiro momento, colham a prova no hospital de referência,

e que ela seja válida para o processo de investigação, para que, além do trauma

original,  essa criança,  principalmente, ou jovem não tenham de relatar  duas, três,

quatro vezes uma situação de drama pessoal. Além de recolher adequadamente e de

maneira humanizada essa prova, é preciso haver uma punição exemplar. Para isso, é

necessário agilizar o processo de julgamento dos crimes cometidos contra crianças e

adolescentes. O abuso e a exploração sexual são considerados crimes. Já há uma

legislação adequada no plano federal referente a estupro de crianças e adolescentes

em situação vulnerável. É fundamental que haja rapidez nesse julgamento.

Volto a bater naquela velha tecla: precisamos de varas especializadas para julgar

crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Esse elo está faltando em Minas

Gerais. Em Minas, o Suas e os conselhos tutelares já estão implantados em quase

todos  os  Municípios.  Além  disso,  há  conselhos  de  direito,  uma  ação  efetiva  do

Ministério Público, uma sociedade civil organizada e uma Defensoria cada vez mais

cidadã. Então reitero ao Tribunal de Justiça - e sei  das dificuldades operacionais,

porque as demandas do Judiciário são muitas - que seria importante darmos esse

passo além.

Portanto,  queria  vir  a  esta tribuna para -  mais  uma vez,  já  que neste mês nos

mobilizamos muito e essa mobilização deve ser permanente – solicitar a implantação

da vara especializada. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, queria dizer também que o

muito que avançamos em Minas Gerais deve-se a uma atuação efetiva da sociedade

organizada,  principalmente  do  Fórum  de  Enfrentamento  à  Violência  e  Exploração

Sexual,  ao  qual  rendo  as  nossas  homenagens,  e  à  ação  desta  Assembleia,

particularmente da Comissão de Participação Popular e do conjunto dos Deputados,



1181
____________________________________________________________________________

que,  ano  a  ano,  têm  aprovado  recursos  para  o  aparelhamento  dos  conselhos

tutelares,  para  o  protocolo  humanizado  de  atendimento  e  para  a  implantação do

Suas, sendo parceiros na campanha Proteja Nossas Crianças.

Nessa mobilização social e neste mês, reitero, precisamos alertar mais uma vez a

sociedade, principalmente no momento em que o Brasil está às vésperas de receber

uma Copa do Mundo e uma Olimpíada.  A exploração sexual  está relacionada ao

turismo sexual, ao tráfico de mulheres e crianças, ao crime cibernético, à pedofilia na

internet.  Termino  fazendo  essa  convocação  para  as  famílias  serem  vigilantes  na

internet e dentro de suas casas, sem nenhum clima de terrorismo, mas de alerta. E

alerta também para que a sociedade se mobilize e cobre dos poderes públicos um

sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente que possa eliminar do

nosso convívio casos de extrema barbaridade e traumáticos envolvendo crianças e

adolescentes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr.  Presidente, Deputadas e Deputados e público

que nos assiste. Quero ler na íntegra um artigo de extrema importância da jornalista

Míriam Leitão. (- Lê:) “O pátio dos atrasos. A novidade do último pacote não foi a

Fazenda  ajudar  a  indústria  automobilística  a  limpar  seu  pátio  dos  encalhes  dos

últimos meses. Isso já se esperava.  O espanto é que agora até o Banco Central

formata medidas de acordo com o desejo das montadoras. Liberou 18 bilhões de

compulsório  apenas  para  aumentar  o  financiamento  de  veículos.  Como  o  Banco

Central sabe, essa carteira teve um aumento de 162% de atrasos acima de 90 dias

nos últimos 15 meses. Se a oferta é maior do que a demanda, o preço tem que cair

para que o fabricante e os revendedores se livrem do estoque, certo? Essa lei básica

da oferta e da procura não funciona no Brasil quando o assunto é carro, porque se o

pátio está cheio, o Tesouro abre mão de impostos.

Agora, além da política tributária, a política monetária também se curva ao desejo

da indústria automobilística. Como todos sabem, esse setor é uma cadeia, e quando

ele cresce ou para afeta vários outros setores da economia. Em uma emergência,

como em 2008, era fácil entender o motivo que levou o governo a agir. Mas agora não
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faz sentido algum, principalmente porque este é o sétimo pacote do mesmo gênero

que tem como centro  o  que as  fábricas  de  carros  querem.  O governo reduziu  o

investimento público em 2012 em relação ao ano passado. A indústria como um todo,

tem diversos problemas, alguns decorrentes do baixo investimento em infraestrutura,

que onera custos em todas as cadeias. Isso é deixado de lado por mais um curativo

destinado ao mesmo paciente.

“O transporte de passageiros é o grande responsável pelas emissões de gases de

efeito  estufa,  e  é  ele  que está  sendo incentivado sem qualquer  exigência  feita  à

indústria por motores mais eficientes e menos poluentes. Que não diga o governo que

o imposto cai mais para os carros 'flex'. Isso não cola. A indústria do etanol está em

crise e não tem sido capaz de atender à demanda. O que aumenta assustadoramente

é o consumo de gasolina, como mostramos ontem: 72% de aumento de maio de 2009

a fevereiro de 2012.

Mesmo se a opção for incentivar o carro para puxar a economia, o governo federal

tinha formas mais inteligentes de fazer, como fez o governo norte-americano. Lá, a

indústria foi empurrada para o desenvolvimento de carros elétricos ou outras opções

de baixo carbono. No mercado de veículos, o estoque de dívidas com atrasos nos

pagamentos acima de 90 dias já está em R$10.000.000.000,00. Há 15 meses, era

R$4.000.000.000,00.  As  dívidas  com  pelo  menos  15  dias  de  atraso  já  somam

R$25.000.000.000,00. Ainda assim, o governo federal aumenta a oferta de crédito e

incentiva mais a acumulação de dívidas.”

O  povo  brasileiro  está  ficando  endividado.  Essa  abertura  de  crédito  está

comprometendo a renda das famílias. Vamos ver aonde isso vai parar.  Note bem,

Deputado Doutor Wilson Batista: “O endividamento sobre a renda aumentou 133% de

janeiro de 2005 a fevereiro de 2012. Eram 18% da renda anual, e agora é 43%.”

Quarenta e três por cento da renda do povo brasileiro está para pagar dívidas, que

estão aí sendo facilitadas a longo prazo, com crédito aberto. Aonde isso vai parar?

Isso vai ser pago com o preço maior do suor do povo brasileiro.

Deputado Duarte Bechir: “A renda comprometida com o serviço da dívida já chega a

22%.  O governo acha  que é  baixa,  mas o  mesmo indicador  da  economia  norte-

americana, em 2008, apontava 14%. A nossa taxa está assim, mesmo com aumento



1183
____________________________________________________________________________

da renda, alongamento das dívidas e queda dos juros. O brasileiro está ficando com

menor renda disponível pelo excesso de dívidas, e num momento em que houver

dificuldade no mercado de trabalho, na hora que houver desemprego e a renda não

crescer, haverá problemas, muitos problemas.

O Banco Central deveria olhar isso, mas o órgão – essa instituição bancária - está

cada vez mais como uma estação repetidora do que decide o Ministro da Fazenda.

Os  erros  de  conjuntura  se  juntam  à  omissão  de  médio  e  longo  prazos.  Não  há

qualquer movimento para uma redução de carga tributária, nem mesmo para tornar

menos complicado o pagamento de impostos.

Não há investimento para tornar a logística menos onerosa. Não há incentivos para

a conversão da economia para o padrão de baixo carbono,  que será exigido nos

grandes mercados nos próximos anos. Foram dados, claro, apenas passos pequenos

e temporários, na desoneração da folha salarial. O custo de insumos, como energia e

comunicação é muito alto, e o governo reclama como se não fosse com ele. Juntou-

se a quem reclama, mas o que eleva o preço da energia é a taxação excessiva. No

caso da comunicação, o governo promete reduzir os impostos dos Estados, e não as

taxas federais.

Não  há,  nesse  pacote,  nenhum  sinal  de  que  os  fatores  estruturais  serão

enfrentados, e são eles que tiram a competitividade da economia. Tanto é que mesmo

com uma alta de 24% do dólar em um ano, até segunda-feira, a indústria continua

com baixo crescimento. Não era, portanto, a competição com o produto importado,

era  a  perda  de  competitividade  por  todos  os  gargalos  já  conhecidos  e  não

enfrentados pelo Brasil, como o caso das péssimas condições das nossas estradas.”

Deputado Duarte Bechir, “O mundo vive a terceira revolução industrial. A primeira foi

no século XVIII, com a mecanização da indústria têxtil;  a segunda, no começo do

século XX, foi liderada pela indústria automobilística, mais precisamente por Henry

Ford,  com a linha de montagem da produção em massa; a terceira é digital.  Um

número impressionante de inovações tecnológicas propiciadas pela era digital  tem

que  estar  incorporado  ao  modo  de  produção.  Essa  nova  era  terá  que  ser,

necessariamente, de produção de baixo carbono.” E não há programas de governo

incentivando essa metodologia.  “O mundo se move na direção da criação de um
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imposto sobre carbono - um passo precursor disso foi a decisão da Europa de cobrar

impostos sobre as emissões dos aviões que pousam lá. Era esse tipo de tendência

que se esperava que o governo olhasse, mas ele olha só para o pátio cheio das

montadoras.”

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  nobre

Presidente Inácio Franco, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, V. Exa. nos premia com

esse assunto e nos dá a oportunidade de fazer  uma reflexão sobre ele.  O Brasil

inteiro  acompanhou  a  isenção  de  impostos  para  os  veículos  com  até  1.000

cilindradas. Muitas pessoas não conseguem enxergar a realidade e comemoram. Mas

um  grupo  muito  maior,  que  não  consegue  enxergar  de  imediato  essa  situação,

sofrerá.  Esse  grupo  que  imagina  ter  ganho  com  a  redução  do  valor  dos  carros

esquece-se de que os Municípios terão suas receitas diminuídas, porque o governo,

ao  formatar  o  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  FPM  -  e  o  Fundo  de

Participação dos Estados - FPE -, deduz a parcela do IPI que ele retira do carro da

quota que ele mandará para os Municípios.

Em  linhas  gerais,  Presidente  Inácio  Franco,  isso  significa  que  os  Municípios

receberão menos recursos e terão mais problemas. Na formação do bolo do FPM e

do FPE, o governo não divide com os Municípios aquilo que ele recebe de PIS e

Cofins. Ele não dá um centavo, mas retira dos Municípios a parcela do IPI sobre a

venda dos carros. Então, o governo concede uma isenção para agradar o povo em

época de eleição, mas, por outro lado, provoca o empobrecimento dos Municípios. Os

Prefeitos estão sem dinheiro para pagar o 13º salário dos funcionários e para manter

os Municípios. Nas cidades, as pessoas cobram dos Prefeitos melhorias na saúde e

na educação, enquanto a Presidente diminui o IPI dos carros. Então, as pessoas, ao

saberem disso, dizem: Ah! Que beleza! Enfim uma ótima notícia do governo Federal.”

O governo diminui o valor do carro, mas não vê que, de cá, o povo brasileiro pagará

caro.

V. Exa. já está acostumado com esse tipo de debate nesta Casa. Portanto, sabe

que somos contrários ao projeto do trem-bala, porque, antes de fazer esse esse tipo

de transporte,  as  pessoas não terão trem para  irem ao serviço,  e os  ônibus não

andam nas avenidas. Como farão trem-bala para quem tem dinheiro e deixarão o
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trabalhador sem o trem urbano, o trem metropolitano? É preciso haver prioridades no

governo.  Não  ouvi  se  V.  Exa.  informou,  mas  este  mês  houve  um  recorde  de

arrecadação. O governo federal, Presidente Inácio, arrecadou R$92.000.000.000,00.

Foi a maior arrecadação da história.

Para concluir, Deputado Rômulo Viegas, quando eu disse que V. Exa. nos premia

com esse debate,  é  porque essa discussão precisa  ser  aprofundada,  examinada,

analisada e compreendida, porque essa questão é mais um golpe contra o povo. Para

terminar, há 15 dias, a Presidente veio a Betim inaugurar algumas casas do programa

Minha Casa,  Minha vida.  Dos recursos destinados aos Municípios,  90% vão para

Municípios da base da Presidente. Por que a Presidente não veio a outra Prefeitura

que não fosse a  de  Betim? Porque não  existe.  Entre  os  Estados  brasileiros  que

receberam mais  unidades  do programa Minha Casa,  Minha Vida  ficamos em 21º

lugar. Procurem Minas Gerais entre os cinco primeiros e verão que nosso Estado não

está lá; procurem entre os 10 primeiros e verão que também não está, como não está

entre os 15 nem entre os 20. Minas está no 21º lugar.

Ora, esta nossa Minas Gerais merece mais respeito, assim como o povo brasileiro!

A polícia  tem de ser  séria  e  tratar  o  povo com mais  carinho e  responsabilidade.

Fomos ao Rio Grande do Sul há 15 dias. O Governador de lá, que é do partido do

governo federal, não consegue pagar o salário dos servidores da educação. O Brasil

precisa ser levado mais a sério. A Presidente precisa deixar de fazer graça com o

chapéu alheio e valorizar os Municípios e as Prefeituras, não lhes retirando o dinheiro

da saúde e da educação, que irá atender a esse povo sofrido. Parabéns, Deputado.

Muito obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir.  Vale  esta

reflexão: quando se tomam decisões econômicas, é preciso olhar os dois lados. Não

podem  ser  tomadas  apenas  medidas  pontuais,  como  está  sendo  feito.  O  povo

brasileiro  tem  problemas  com  a  saúde,  a  educação  e  a  infraestrutura.  Deputado

Doutor Wilson Batista, a competitividade passa pela infraestrutura - portos, aeroportos

e estradas. Nossas Prefeituras não têm condições de honrar compromissos mínimos

com o pagamento da folha. Estão todas sufocadas. Há solução, Presidente: basta

rever o pacto federativo, melhorar os índices de distribuição do Fundo de Participação
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dos  Municípios  e  do  Fundo  de  Participação  dos  Estados.  É  preciso  coragem  e

sensibilidade.  O  Presidente  da  Confederação  Nacional  dos  Municípios  fez  um

levantamento: os Municípios mineiros perderão R$40.000.000,00. Isso é sério para

um gestor público que quer fazer uma administração voltada para o bem-estar da

população.

É  deste  Parlamento  que  solicitamos  ao  Congresso  Nacional,  aos  Deputados

Federais  e  Senadores,  que  façamos  juntos  uma  mobilização  mostrando  que  é

urgente e primordial que a gestão pública brasileira se torne eficiente. Coloquem mais

dinheiro  nas  mãos  dos  Prefeitos  e  Governadores  que  certamente  esta  Nação

caminhará para o amplo desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Boa tarde. Doutor Wilson Batista, quero fazer um convite

especial. No dia 25, sexta-feira, estaremos na Câmara Municipal de Uberlândia, às 9

horas, e em Uberaba, na parte da tarde, com a Comissão Especial de Enfrentamento

ao Crack. Essa droga é um mal que assola o Estado de Minas Gerais e o nosso país,

dizima a nossa juventude e faz com que pessoas fiquem andando como zumbis.

Convido a todos para participarem conosco desse encontro e agradeço desde já aos

Vereadores e às Vereadoras o apoio.

Gosto de chamar a comissão de comissão da esperança, porque somente quem

convive com um dependente químico conhece seu sofrimento. Muitos tentam sair, e

não conseguem. Não existem clínicas de tratamento, Caps-AD, que poderiam atender

os pacientes em caráter de urgência. Estou apresentando um requerimento sugerindo

a implantação de consultórios para atender dependentes químicos. Isso já funcionou

em Belo Horizonte por determinado tempo, mas depois acabou. Percebemos que há

verdadeiras “crackolândias” no Brasil. Uma das saídas são esses consultórios, que

precisam  ficar  nas  ruas  atendendo  as  pessoas.  Os  Caps-AD  também  são

fundamentais, pois, nos períodos em que houver necessidade de internação, um local

com caráter científico defende essa população doente.

Tudo é o lucro. Cada vez mais, crianças estão sendo aliciadas e viciadas. Como

membro dessa Comissão, recebi várias demandas de pessoas, como a do cidadão



1187
____________________________________________________________________________

Gerson Andrade Pereira,  da  cidade de Bom Repouso,  no  Sul  de  Minas.  Ele  nos

manda  vários  pedido  de  socorro.  Tenho  recebido  esses  “e-mails”,  os  quais

encaminharei para o nosso relatório final da Comissão, no qual as pessoas também

estarão apresentando suas sugestões. Então faço esse convite.

Agora gostaria de me ater a um tema que me deixa bastante preocupada, que é a

defesa do consumidor em nosso Estado. Recentemente estive fazendo uma palestra

em  Vitória  e  falava  do  nosso  sistema  de  defesa  do  consumidor  e  das  nossas

dificuldades. Em nosso Estado, temos 853 Municípios, mas apenas 100 órgãos de

defesa do consumidor. Continuamos com a campanha, aliás, a Assembleia lançou

agora o Procon On-line para que as pessoas possam tirar suas dúvidas também pela

internet. Esse “site” é mais um espaço que as pessoas terão para procurar ajuda na

área de defesa do consumidor. Quem é que nunca teve um problema com um plano

de  saúde,  com  os  telefones  que  não  funcionam  ou  com  sua  bagagem  que  foi

extraviada? Isso acontece todos os dias. A população não aguenta o desrespeito ao

consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou, portanto o

cidadão e a cidadã agora têm de ter acesso a um local onde reclamar e buscar ajuda.

Cada vez mais, precisamos que esse profissional que atende esse consumidor esteja

preparado e qualificado para isso.

Sou representante desta Casa no Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção

e  Defesa  do  Consumidor  do  Ministério  Público.  O  Fundo  é  composto  por  várias

entidades: OAB, Associação de Defesa do Consumidor e, à frente da política pública

no Estado de Minas Gerais,  o Ministério  Público.  Percebe-se que também é uma

campanha.  O  Dr.  Amauri,  o  Dr.  Jacson  e  todos  os  Promotores  estão  realmente

preocupados com a meta da criação de Procons. Estamos juntos nessa campanha.

Minha cidade tem Procon. Deputado Alencar da Silveira Jr., tenho certeza de que

na  sua  também  tem.  Espero  que  todos  os  Deputados  aqui  possam  levar  essa

campanha para  a  sua cidade,  ao  seu Prefeito,  solicitando,  ou  melhor,  exigindo a

criação de um Procon. Afinal,  a Constituição Federal é muito clara. Apresentei um

projeto nesta Casa e, em relação à defesa do consumidor, a matéria é concorrente.

Isso significa que tanto pode legislar o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo.

Às vezes a matéria é um tanto quanto atípica. Falam que você não pode criar caso,
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no entanto, no que se refere à matéria de defesa do consumidor, matéria concorrente,

como a nossa Constituição Estadual nos dá essa prerrogativa, podemos apresentar

propostas e criar também o fomento para que os Municípios abram os seus Procons.

Ora,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  consumidor  não  aguenta  mais  ser

desrespeitado todos os dias, seja nos planos de saúde, seja no transporte coletivo,

seja com os telefones, porque às vezes tem de subir em cima do telhado para falar.

Quer dizer, vendem mais do podem para atender bem o consumidor.

Gostaria de conceder aparte ao meu dileto amigo, Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.  (em aparte)*  -  Deputada Liza  Prado,  quero

parabenizá-la  pelo  assunto  que  V.  Exa.  traz  aqui,  pois  o  considero  importante.

Quando V. Exa. fala de Procon, gostaria que soubesse que a Assembleia de Minas

saiu na frente. Tenho de lembrá-la, como também os demais Deputados desta Casa,

de que criamos aqui o Procon Assembleia, que dá toda condição de reivindicação da

população e que até elegeu um Deputado Estadual, o Délio Malheiros. Para quem

não  sabe  -  talvez  o  pessoal  mais  novo  aqui,  como  V.  Exa.  neste  mandato  -,  o

Deputado Délio Malheiros era do Procon Assembleia, funcionário de carreira desta

Casa. Ele começou a trabalhar com uma ex-Deputada representante das donas de

casa e da defesa do consumidor. Então o Procon abriu as portas para o Deputado

Délio Malheiros. Ele se candidatará na próxima eleição à Prefeitura de Belo Horizonte

e, se ganhar, tenho certeza de que teremos uma Prefeitura que respeitará o cidadão

devido à experiência que ele tem. E respeitará muito mais o cidadão do que o atual

Prefeito, Márcio Lacerda. Temos de nos lembrar disso. Aliás, já trabalhei com ele.

Para  quem  não  sabe,  eu  estava  com  minha  família  em  Cabo  Frio,  depois  do

segundo turno, quando recebi um telefonema do Governador Aécio Neves. Ele me

disse que juntaríamos forças para eleger o Prefeito de Belo Horizonte. Disse a ele

que elegeríamos como Prefeito de Belo Horizonte um moço que ninguém conhecia,

um moço que havia chegado ao segundo turno aos trancos e barrancos. Perguntei a

ele o que o belo-horizontino esperaria. Aécio Neves me disse que o candidato era o

melhor administrador e que ficaríamos com ele. Juntamos todas as forças e vimos, no

segundo  turno,  uma  “balaiada”  em  cima  do  Prefeito  do  PMDB  naquela  hora.  O

Prefeito  aí  está,  porque  teve  apoio  do  Governador  Aécio  Neves,  porque  teve  a
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coordenação de sua campanha nas mãos da irmã do Governador, porque teve apoio

de todos os partidos de governo desta Casa.

A Deputada Liza Prado* - E terá de novo, não terá?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Não sei, o PDT tem candidatura

própria, o Deputado Sargento Rodrigues será o candidato desse partido. No segundo

turno conto com o apoio de V. Exa. para o candidato do PDT - tenho certeza de que

estaremos no segundo turno.

A Deputada Liza Prado* - Deputado Alencar da Silveira Jr., não terá jeito, porque

tenho certeza de que o Marcio Lacerda ganhará. Talvez, nem haja segundo turno.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Acho que Belo Horizonte precisa

pensar um pouquinho, precisa haver um compromisso muito maior hoje. Quando falo

isso e falo que o Deputado Délio  Malheiros  explicará ao eleitor  e o respeitará,  é

porque acho que está faltando um pouquinho de respeito com o trânsito de Belo

Horizonte. Dizem que estão fazendo obras, que estão melhorando.  Mas há muita

coisa sendo feita no horário de “rush” para mostrar que estão trabalhando, mas essas

coisas poderiam ser feitas em outro horário. Hoje passei pelas Avenidas Petrolina e

Cachoeirinha. Havia obra às 8 horas da manhã, Deputada Liza Prado.  Essa obra

poderia  ser  feita  de  2  às  4  horas,  em respeito  ao  cidadão,  ao  morador  de  Belo

Horizonte

A Deputada Liza Prado* - E a lei do silêncio, Deputado? Já imaginou as britadeiras

funcionando de madrugada, acordando o povo?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Não, querida, não estou falando

isso.  Mas acho que não precisamos começar obra no horário de pico,  de 7 às 9

horas;  precisamos  deixar  o  trânsito  fluir.  Não  estou  dizendo  para  colocar  de

madrugada, não.

A Deputada Liza Prado* - Aí V. Exa. está certo.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Mas no horário de pico, no horário

em que o trabalhador vai para casa é falta de respeito. Isso é feito por quê? Porque

estamos em época de eleição, Deputada? Isso é para mostrar que Belo Horizonte

está melhorando, que Belo Horizonte melhorará. Tenho certeza de que, quando o

Deputado Délio Malheiros chegar à Prefeitura - ele chegou aqui agora -, quando o
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Deputado Sargento Rodrigues chegar à Prefeitura, eles não farão isso, não pararão

Belo Horizonte para mostrar que estamos fazendo obra. Faremos obras, mas na hora

certa. Esse tipo de planejamento o mundo inteiro faz, as grandes cidades do mundo

fazem. Na hora de pico não há obra na Cidade do México, por exemplo; na hora do

pico o trânsito precisa fluir.

O pessoal da BHTRANS, em vez de pegar o pessoal da Polícia Militar para multar,

deveria estar nos grandes cruzamentos, com uma viatura, com serviço de alto-falante

para dizer: “Avante, não, vamos para frente, vamos parar.” Por que não temos isso,

porque eles  não estão cuidando do trânsito? Isso dá certo,  Deputada,  em todo o

Brasil, em todo o mundo. Se V. Exa. chegar à Cidade do México, V. Exa. sabe, na

hora do pico há pessoas coordenando o trânsito.

Estou dizendo isso e pedindo respeito. Tenho certeza de que, se o Deputado Délio

Malheiros, que sempre respeitou o cidadão no Procon da Assembleia, for Prefeito, a

partir do próximo ano teremos mais respeito ao cidadão. Da mesma forma será com o

Deputado Sargento Rodrigues. Posso aqui dizer que, hoje, V. Exa. é uma pessoa que

leva essa experiência, leva sua linguagem fácil para o Brasil inteiro, para todas as

Assembleias que ainda não têm o Procon, mostrando que precisamos dele em cada

Assembleia. Esse trabalho de V. Exa. está chegando e contagiando todo o Brasil.

Muito  obrigado  e  desculpe  por  ter  tomado  o  tempo  de  V.  Exa.  Estou  até  com

saudades suas.

A Deputada Liza Prado* - Fico feliz, Deputado. Se pudesse, daria todo o meu tempo

a V. Exa. Voltarei a me inscrever para um próximo dia a fim de abordar esse assunto.

Para  concluir,  gostaria  de  dizer  que  estamos  nessa  campanha  integralmente.

Achamos que as Prefeituras têm de apresentar o Procon, pois o poder de polícia, de

multar é do Poder Executivo. Aqui temos um Procon muito atuante. Quando vemos

que não há interesse da Prefeitura de alguma localidade, incentivamos as Câmaras

Municipais a montá-los.

Estamos nessa luta, aliás com um projeto de lei na nossa campanha. Agora, se não

houver  Procon  na  cidade,  haverá  ação  no  Ministério  Público,  e  entraremos  com

representação.

Como conselheira, estou apresentando um projeto para que o fundo financie, por
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exemplo,  o  primeiro  computador  com  alguns  equipamentos  básicos,  o  “kit”  de

legislação específica para Municípios que não têm recursos para abrir o seu Procon.

Assim, como conselheira do fundo, estou apresentando esse projeto.  Creio que a

sociedade será favorável. Há interesse do Ministério Público, bem como contamos

com a sensibilidade dos Promotores a essa campanha.

É necessário haver sensibilidade. Onde não há Procon há mercadorias de péssima

qualidade, o consumidor fica mais sujeito a riscos. Então, onde não há Procon, o

consumidor fica vulnerável. O Procon de Belo Horizonte tem feito um ótimo trabalho,

juntamente  com  o  Procon  da  Assembleia.  Aproveito  para  parabenizar  o  Prefeito

Márcio Lacerda pelo brilhante trabalho que tem realizado, inclusive no Procon, mas

precisamos ter bons Procons como temos em Uberlândia, em Juiz de Fora e em todo

o Estado para que o consumidor não fique acéfalo. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  36/2012,  do

Deputado  Sargento  Rodrigues e  outros,  que  acrescenta  parágrafo  ao  art.  4º  da

Constituição do Estado. Pelo BTR: efetivos - Deputados João Leite e Duarte Bechir;

suplentes  -  Deputada Luzia  Ferreira e  Deputado Fred Costa;  pelo BAM:  efetivo -

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  suplente  -  Deputado  Gustavo Corrêa;  pelo  PT:

efetivo  -  Deputado Pompílio  Canavez;  suplente  -  Deputado  Ulysses  Gomes;  pelo

PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Tadeu Martins Leite

(Designo. Às Comissões.).
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei  nº  1.560/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.723/2011,  do

Deputado Pompílio Canavez, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de

Justiça, de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

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  3.155/2012,  da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  e  3.156  a  3.158/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais (2) - aprovação, na 9ª Reunião

Extraordinária,  em  22/5/2012,  dos  Requerimentos  nºs  2.958/2012,  do  Deputado

Doutor Viana, 2.986 a 2.989/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.000/2012,

do Deputado Luiz Henrique; e aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 23/5/2012,

dos  Requerimentos  nºs  3.030  e  3.031/2012,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,

3.034/2012,  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  e  3.050/2012,  do  Deputado  José

Henrique (Ciente. Publique-se.);  e pelo Deputado Sargento Rodrigues - informando

sua  renúncia  como  membro  efetivo  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,

indicando,  para  ocupar  sua  vaga,  o  Deputado  Carlos  Pimenta e  informando  sua

indicação como membro suplente da referida Comissão, na vaga do Deputado Carlos

Pimenta; informando sua renúncia como membro suplente da Comissão de Direitos

Humanos,  indicando,  para  ocupar  a  sua  vaga,  o  Deputado  Carlos  Pimenta  e

informando sua indicação para membro efetivo  da mencionada Comissão  (Ciente.

Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.601/2006.  A  Presidência  defere  o



1193
____________________________________________________________________________

requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  da  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a

Mulher em que solicita seja prorrogado o prazo de seu funcionamento por mais 30

dias. Em votação, o requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  em  que

solicita  seja prorrogado o  prazo de seu funcionamento  por  mais  30  dias.  Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero encaminhar pela aprovação do

requerimento de que se amplie o prazo de funcionamento da Comissão que investiga,

dá  sugestões  e  faz  um  balanço  da  situação  das  drogas,  mais  precisamente  do

“crack”,  em Minas Gerais.  Essa Comissão, presidida pelo Deputado Paulo Lamac,

tem um papel  muito importante nesta Casa,  e é preciso que ela seja prorrogada,

porque, apesar de os trabalhos irem bem, há muitas questões a serem analisadas, e

os problemas são muitos. A Comissão tem feito um bom diagnóstico desse enorme

problema que está, não apenas na Capital de Minas Gerais, mas também em todo o

Estado,  no Brasil  e  no mundo.  A questão do “crack”  tornou-se algo sobre o qual

necessariamente  temos  de  nos  debruçar  para  propor  políticas  públicas  que

apresentem  soluções  ou  ao  menos  amenizem  o  problema.  A  Comissão  tem

trabalhado muito para isso, discutido com diversos setores e levantado as diversas

interpretações que se dão ao problema, e é necessário que o Estado de Minas Gerais

saia na frente, com uma política pública de prevenção contra o “crack” e de cuidado

para os que já estão viciados e não conseguem reagir à convivência com o “crack”.

Portanto, trata-se de uma Comissão importante.

Evidentemente,  Sr.  Presidente,  essa  Comissão  trabalha  muito  a  relação  da

juventude com a droga, das escolas com a droga, assunto que também já é antigo. Já

houve várias comissões especiais na Assembleia Legislativa, nos diversos setores,

para  tratar  do  problema  da  relação  da  juventude  com  a  droga  nas  escolas.

Infelizmente, a relação da juventude com o “crack”, nas escolas, também tem sido

muito prejudicial.
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É necessário, e a Comissão tem feito isso, discutir a relação de como, na escola,

fazemos  a  prevenção  contra  o  uso  da  droga.  Assim,  em  primeiro  lugar  quero

parabenizar a Comissão e os Deputados que nela têm trabalhado. Evidentemente,

sou  favorável  a  que a  Comissão  tenha o  prolongamento  do  seu  prazo.  Também

aproveito  a  oportunidade  para  convidar  as  Deputadas  e  os  Deputados,  a  nossa

bancada,  a  imprensa  presente,  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  e  o  povo

mineiro de maneira geral para participar,  amanhã, de um debate na Comissão de

Administração Pública, que discutirá o tal termo de ajustamento de gestão - TAG -

feito entre o governo do Estado e o Tribunal de Contas.

O que esse assunto tem a ver com o anterior? Esse TAG que o Tribunal de Contas

assinou com o governo do Estado permite que o governo de Minas não aplique o

mínimo constitucional. Usei a palavra “permite”, mas quero “interpretá-la” porque, na

verdade,  o  Tribunal  de  Contas  não está  constitucionalmente  com a  atribuição  de

permitir  coisa  alguma  em  relação  à  Constituição  do  Estado.  Quem  faz  isso  é  a

Justiça. Por isso gostaria que esse “permite” fosse visto com restrições. O fato é que

o Tribunal de Contas assinou um TAG em que o governo do Estado, aos olhos do

Tribunal de Contas, não precisará cumprir os 12% na saúde pública e os 25% na

educação.  Fizeram  uma  tabela  para  planejar  quanto  o  Estado  colocará  de

investimento nesses dois setores.

Então,  no  ano de 2012,  posto  esse termo em  execução,  o  governo do Estado

deixaria de aplicar do seu Orçamento em torno de R$1.400.000.000,00 na educação

e na saúde.  Ou seja,  em outras  palavras,  teríamos R$1.400.000.000,00 a menos

entrando nas escolas, nos hospitais, nos centros de saúde, enfim, naquelas questões

básicas dos dois sistemas fundamentais postos na Constituição: educação e saúde,

que, por isso mesmo, têm o seu mínimo percentual garantido na Constituição.

Estranhamente, o Tribunal de Contas assina um termo com o governo do Estado.

Ele,  que  deveria  fiscalizar  a  aplicação  das  contas,  olhando  e  se  mirando  na

Constituição,  simplesmente assina um termo, como quem diz ao Governador: não

precisa aplicar, pois o Tribunal de Contas nada fará. O Tribunal de Contas pode até

não fazer, porque já está virando, nesse caso, um “tribunal do faz de conta”, e não um

Tribunal  de  Contas.  Faz  de  conta  que  não  estamos  vendo  que  o  governo  está
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infringindo as leis do Estado e a Constituição. É como se Minas Gerais se apartasse

do País, da sua Constituição e fizesse um movimento separatista para aplicar menos

na saúde e na educação, como se não fizesse parte da Federação nem do País.

O Tribunal de Contas simplesmente fará vista grossa. Aliás, já vem fazendo desde

2003, havendo agora um termo assinado com o governo. Venho dizendo que isso é

evidentemente inconstitucional, mas ainda encontramos Deputados que vêm aqui, às

vezes, para dizer: “Não, isso pode, porque é uma interpretação da Constituição, da

razoabilidade”.  E  aí  inventam  um  monte  de  coisas,  como se  fosse  razoável  não

aplicar os mínimos constitucionais. É como se diz na gíria: tem doido para tudo.

Então,  há  Deputado que tem a coragem de vir  ao  microfone e defender  que o

mínimo  constitucional  não  seja  aplicado.  Para  mim,  isso  é  nitidamente

inconstitucional.  Como eu não  sou advogado,  muito  menos  jurista,  fico  sempre  a

esperar  a  palavra  dos  doutores  no  assunto.  As  Bancadas  do  PT e  do  PMDB já

estiveram  junto  ao  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual  alertando  para  essa

questão,  e  representaram  para  que  tomassem  as  medidas  necessárias.  Hoje,

felizmente, vi o Ministério Público do Estado, por intermédio da Dra. Josely, dar uma

entrevista ao jornal “O Tempo” e dizer que isso é nitidamente inconstitucional, o que

me  parece  óbvio.  Se  a  Constituição  diz  que  devem  ser  aplicados  25%  para  a

educação e 12% para a saúde, que deve ser o que está determinado ali e o governo

assina um TAG, um termo dizendo que não aplicará o mínimo constitucional, isto é

evidentemente  inconstitucional.  Hoje  a  Dra.  Josely,  da  área da  saúde,  teve  essa

coragem. Aliás é uma Promotora de coragem e não segue a cartilha do “Dr. Aeceu”.

Há isto também: o Procurador do Estado já não se chama Dr. Alceu, mas “Aeceu”. Ele

faz o que o Dr.  Aécio manda, e há o projeto Aécio 2014.  Com isso, vale tudo no

Estado de Minas Gerais. É o Estado de exceção. Acho que lei aqui não vale, nem

Constituição Federal,  no  Estado onde Tribunal  de  Contas e  Ministério  Público se

aliam  a  um  projeto  de  eleição  de  Aécio  2014.  Os  órgãos  que  deveriam  estar

fiscalizando se aliam.

Aliás,  Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  ontem o  Vice-Governador,  Alberto Pinto

Coelho, nosso colega, teve a coragem de dizer que Minas está empenhada no projeto

Aécio 2014. Ele falou como Vice-Governador do Estado. É o que o Deputado Sávio
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Souza Cruz sempre diz aqui:  já não existe governo, existe um projeto para Aécio

2014. É descarado. A Cidade Administrativa é o comitê do Aécio. E o Tribunal de

Contas e o Dr. Aeceu também.

Parabéns, Dra. Josely; parabéns ao Ministério Público, que tem independência na

veia e coragem de dizer que é inconstitucional. Governador Anastasia, não se pode

fazer choque de gestão com o mínimo constitucional de 12% e 25%. Está errado

fazer choque de gestão, o senhor está devendo. Não se pode cortar, não se pode

deixar  professora  sem merenda,  Governador.  Tem que aplicar  os  25%, não pode

deixar doente morrer porque o senhor não quer aplicar os 12%. A Dra. Josely teve a

coragem de dizer,  assim como as Bancadas do PT e do PMDB nesta Casa estão

cansadas de dizer.

Amanhã  discutiremos  esse  assunto,  e  espero  que  haja  uma luz  e  consigamos

convencer o Tribunal de Contas. Dizem que o Mauri Torres vem aqui amanhã, e eu

lhe falarei: Mauri, V. Exa. agora é Conselheiro, não é mais Líder do Governo. Líder do

Governo no Tribunal de Contas não existe mais, meu amigo Mauri. Vamos agora ter

outra  questão,  outra  função  no  Tribunal  de  Contas,  ver  as  contas  do  Estado.  O

mínimo constitucional tem que ter aplicação no Estado de Minas Gerais, não pode

deixar de ser aplicado. Sr. Presidente, amanhã temos essa reunião, e vou para ela

mais animado depois que vi uma mulher de coragem, como a Dra. Josely, falar na

imprensa que isso é inconstitucional. Quero ver amanhã alguém que se diz jurista,

advogado defender que é constitucional um termo que não aplica o mínimo que a

Constituição exige desde 1988. Essa, pago para ver. Queria ver o Prof. Anastasia,

famoso  por  entender  de  constituição,  vir  à  Assembleia  Legislativa  dizer  que  é

constitucional  fazer  um  TAG  desse.  Duvido  que  ele  tenha  coragem  de  dizer.

Deputados que não entendem nada e que não têm correspondência com isso podem

vir aqui falar o que querem.

A Dra. Josely, a Promotora de Educação e a Promotoria de Justiça de Defesa do

Cidadão, as três que analisaram isso no Ministério Público, devem vir aqui amanhã -

e  espero  que  venham  -  para  mostrar  que  esse  ato  inconstitucional  não  merece

guarida nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.
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O Deputado Alencar  da Silveira Jr.*  -  Sr.  Presidente,  senhoras e senhores,  falo

depois do Deputado Rogério Correia, o maior cabo eleitoral do governo Aécio Neves.

Deputado Rogério Correia, que, sem dúvida alguma, em 2014 votará no Governador

Aécio Neves para a Presidência da República. O Deputado Rogério Correia, há muito

tempo,  em  qualquer  pronunciamento  que  faz  desta  tribuna,  tem  que  lembrar  do

Governador  Aécio  Neves.  Sem  dúvida  alguma,  Sr.  Presidente,  ele  tem  que  ser

lembrado, sim, porque o Governador fez um brilhante trabalho. Na Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack,  eu falava com o Deputado Gustavo Perrella,  um

Deputado jovem, que tem um brilhante trabalho nesta Casa, também preocupado,

como este Deputado, com o problema do “crack”.

Acompanhamos na cidade de Rio Branco, no Acre, onde o índice de usuários de

“crack” está muito maior do que em Minas Gerais, um belíssimo trabalho que estão

realizando na Assembleia Legislativa. O governo do Estado e nós, da Assembleia de

Minas, tivemos oportunidade de acompanhar a Marcha contra o “Crack” e estamos

trazendo essa experiência de Rio Branco. Falava ao Deputado Dinis Pinheiro sobre

essa importância, e ele entendeu perfeitamente.

Então, aumentar esse prazo agora é importantíssimo, Sr. Presidente. Quero lembrar

sobre o usuário do “crack”. Como dizia ao nosso Diretor José Geraldo, antigamente

dizíamos: “O sobrinho do primo de fulano, que é amigo nosso, usa maconha e está

mexendo com droga”. Passou-se o tempo, e diziam: “O tio de um amigo nosso está

mexendo  com cocaína”.  E  assim  fomos  crescendo.  No entanto,  hoje  vemos  que

muitas famílias estão sendo penalizadas em razão do “crack”, droga que está muito

próxima. O telespectador que me assiste agora pela TV Assembleia, esta TV que

criamos há 16 anos – aliás, no dia 30 faremos 17 anos, e haverá uma bela festa aqui

–, pode ter certeza absoluta de que, na sua família, está bem próximo hoje o usuário

do “crack”.

Sr.  Presidente,  em  Santo  Antônio  do  Monte  há  um  trabalho,  Drogados  contra

Drogados, e uma instituição. Com o trabalho que realizamos com o Pe. Miguel, da

cidade  de  Itabirito,  houve  oportunidade  de  entregar,  por  meio  de  emenda  ao

Orçamento, uma padaria comunitária. Lá estivemos também quando o Padre cedeu

essa  padaria  ao  instituto.  Quem  encontramos  lá?  O  ex-Prefeito  da  cidade  de
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Raposos, que aliás nos perguntou: “Deputado, V. Exa. não se lembra de mim? Fui

Prefeito  de  Raposos”.  Para  quem  não  sabe,  ou  melhor,  muitas  pessoas  sabem

quando ele começou, pois o acompanharam pelas matérias da TV e dos jornais. Na

verdade,  ele  disse  que  começou  fumando  um  “baseadinho”,  e  lhe  ofereceram  o

“crack”.  Salvo  engano,  era  alto  funcionário  da  Cemig,  chegou  a  Prefeito  com  a

confiança da população de Raposos e realizava um belo trabalho. Da maconha, foi

um  pulo  para  o  “crack”.  Ele  nos  disse  que  não  conseguiu  parar  mais  e  está  ali

fazendo  a  recuperação.  Durante  nove  meses a  pessoa  fica  nessas clínicas  e  só

frequenta lá quem realmente está com vontade de parar, e ele estava.

Passava esse caso ao companheiro Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, que está na

Record  e  fará  uma matéria  mostrando  o  que  está  acontecendo  ali  dentro,  onde

estávamos vendo não somente ele,  um ex-político,  mas também jovens,  homens,

garotos  bem  criados,  de  18  e  20  anos,  meninos  bonitos,  rapazinhos,  ou  seja,  a

melhor idade.

Essa Comissão  tem de ser  prorrogada para  solicitarmos  aos  governos  Dilma e

Anastasia  e  a  cada  um  destes  Deputados  uma  colaboração  melhor  para  essas

clínicas  de  tratamento,  como a  que  existe  em  Santo  Antônio  do  Monte,  onde  a

população  faz  por  onde  e  também  colabora,  pois  sozinha  ela  não  consegue  se

manter, pois o tratamento é gratuito. Nesse período de nove meses na clínica, Sr.

Presidente, vemos a pessoa nascendo de novo. Aliás, não é movimento evangélico

nem  católico  nem  nada.  O  que  existe  é  uma  crença,  que  é  católica.  Então,  os

meninos  ficam  ali.  Cada  um  dos  telespectadores  da  TV  Assembleia...  A  TV

Assembleia precisa promover mais debates e mostrar a necessidade da ajuda desses

espaços que não têm fins lucrativos. Na verdade, são voluntários que trabalham ali.

Então, cabe a essa Comissão acompanhar. Sugiro que faça visitas e mostre isso. O

governo do Estado e o governo Dilma têm de ajudar nesse combate, na recuperação

dessas pessoas, que, de uma maneira ou de outra, vão para o mundo das drogas.

Começa com um baseadinho, Rogério, depois vai para o “crack”.  Palavras do ex-

Prefeito de Raposos: “Na hora que provei a pedra, foi a hora que vi que era a melhor

coisa do mundo”. Ele ainda dizia o seguinte: “É a melhor coisa do mundo, esse tal de

'crack'”.  E  está  se  acabando.  Aqui,  na  Assembleia,  Sras.  e  Srs.  Deputados,
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telespectadores da TV Assembleia, temos um exemplo de um ex-segurança desta

Casa. Era servidor efetivo da Casa, pai de família, tratava com todos os Deputados,

conheceu uma moça – a história que me contaram foi essa -, iniciou um envolvimento

com ela e foi para o “crack”. Estivemos lá com o Eduardo, nosso Diretor-Geral. Isso é

para  perceberem  a  seriedade  da  coisa.  Um  pai  de  família,  que  frequentava  os

corredores da Casa,  consumiu “crack”,  começou a  mexer com isso e se acabou.

Ficou  dois  meses  longe  da  família.  A  Casa  ficou  preocupada  porque  sabia  o

profissional que ele era, mas estava em situação de abandono de emprego.

A coisa está muito próxima de nós, temos filhos e amigos. Por isso, esta Casa tem

de fazer o trabalho realizado, com a Assembleia e a comunidade, em Rio Branco,

Acre. Temos de trazer essa experiência para cá. Temos de fazer alguma coisa, não

podemos mais pensar que isso está muito longe. Hoje, está em nossas famílias. Nós,

que temos filhos, que nos preocupamos com um futuro melhor para eles e para os

nossos netos, temos, sem dúvida, de fazer algo imediatamente. Muito obrigado, Sr.

Presidente. Conto com a prorrogação dessa Comissão. Cada um dos 77 Deputados

tem de fazer algo. Temos de ver experiências de outros Estados, que estão dando

resultado,  e  dessas  clínicas,  que  pedem  a  colaboração  dos  governos  Dilma  e

Anastasia e de cada um dos Deputados desta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor Wilson Batista* - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs.  Deputados.  Ocupo esta  tribuna,  não  apenas  para  solicitar  a  prorrogação  da

Comissão Especial de Enfrentamento ao Crack, mas também para propor que esta

Casa crie  uma comissão permanente de enfrentamento do “crack”.  Sabemos que

esse flagelo do enfrentamento do “crack” não é algo recente em nosso país. O “crack”

surgiu no Brasil em 1989, um ano após a promulgação da Constituição. São mais de

20 anos de enfrentamento do “crack”, e nenhum resultado efetivo se obteve até hoje.

Pelo contrário, o “crack”, que no início era prática de algumas poucas pessoas, nas

grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, hoje permeia todas as classes

sociais. Ele não está somente nas capitais, mas também, nos Municípios, no interior,

e  até  mesmo,  entre  os  trabalhadores  do  meio  rural.  O “crack”  disseminou-se  em
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nosso meio de maneira epidêmica, exatamente pela letalidade, mortalidade e também

pelo seu alto poder viciante.

Hoje sabemos que normalmente a pessoa inicia seu vício com o álcool, passando

pela  maconha  e  chegando  ao  “crack”.  Este,  após  ser  inalado,  atinge  o  sistema

nervoso central em segundos, liberando toda a substância de prazer que temos. Esse

momento de euforia,  de alegria, de felicidade extrema consome toda a substância

que temos e que nos traz felicidade,  mas em 5 ou 10 minutos,  vai-se embora e

ficamos sem a quantidade mínima para nos sentirmos felizes. A pessoa entra em uma

profunda  depressão,  e  somente  um  novo  consumo a  retira  disso.  Então  há  um

consumo frenético.  A condição necessária absoluta para continuar a ter  o mínimo

prazer de se manter vivo é consumindo novamente a droga. Então essa droga tem o

potencial  de levar  a pessoa à destruição em questão de meses a anos.  Estudos

comprovam que a maioria dos pacientes que utilizam o “crack” estarão mortos pela

própria droga ou vítimas do narcotráfico em três a cinco anos.

Hoje  temos  pelo  Brasil  afora  45  mil  homicídios  gerados  pelo  narcotráfico.  O

narcotráfico e o enfrentamento do “crack” foram temas de campanha presidencial em

2010,  e  nenhum  programa  foi  criado  no  Brasil.  Não  temos  nenhum  recurso

efetivamente  disponibilizado  para  o  enfrentamento  desse  drama  que  é  hoje  a

utilização do “crack” e outras drogas em nosso país.

O governo do Estado, sensível a toda essa difícil  situação das famílias, criou o

programa  Aliança  pela  Vida,  que  também  convoca  toda  a  sociedade  religiosa  e

familiar para que juntos possamos enfrentar esse flagelo.

Hoje sabemos que esta Comissão tem contribuído muito em criar propostas que

deem resultados para um programa de governo que venha efetivamente combater o

vício das pessoas que hoje consomem essas drogas. Não basta apenas reprimir,

porque isso já foi feito no Estado do Rio de Janeiro a partir de 2006, quando uma lei

criou uma diferenciação entre o usuário, o pequeno traficante e o traficante. Eram

previstos cuidados para aqueles que eram dependentes químicos e repressão para

os considerados traficantes. Essa lei  teve grande dificuldade em ser colocada em

prática porque se tornou muito difícil separar quem é consumidor, quem é dependente

químico e quem é traficante. Ao final de 5 anos, dobrou o número de pessoas nas
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ruas. Esperava-se que, com mais pessoas presas, houvesse menos drogas nas ruas,

menos  usuários,  mas  nada  disso  aconteceu.  Quanto  mais  pessoas  presas,  mais

pessoas utilizando drogas nas ruas. Percebeu-se que, a partir do momento em que

uma pessoa era retirada do narcotráfico,  outra a substituía de  imediato.  Eram os

pequenos traficantes, e os grandes nem sequer seriam presos.

Então existem diferentes formas de conduta de enfrentar  hoje o “crack”,  mas é

preciso ouvir as pessoas, as comunidades que lidam diretamente com esse assunto,

a classe médica, os psiquiatras e os psicólogos que hoje enfrentam o combate ao

vício para saber o que propor em termos de investimentos e programas que deem

resultados. Porque, infelizmente, nenhuma das ações colocadas hoje em nosso país

obteve resultado.

Ontem,  em  uma  audiência  pública  ocorrida  nesta  Casa  para  avaliar  os

investimentos  a  serem  destinados  ao  enfrentamento  do  “crack”,  nenhum  dos

convidados representantes do governo federal e do Conselho Nacional  Antidrogas

esteve  presente  para  discutir  se  havia  investimentos  para  se  propor  esse

enfrentamento.  Então,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  hoje  sabemos  que  é

preciso  enfrentar  essa  questão  com  muito  mais  seriedade,  com  muito  mais

responsabilidade e com muito mais pessoas envolvidas, porque sabemos que essa

dificuldade não é apenas do Brasil. Outros países passam por essas dificuldades com

condutas  diferentes.  Por  exemplo,  na  Holanda  há  as  narcossalas,  onde  os

dependentes químicos têm um espaço para o consumo de droga, e com redução de

danos,  substituindo  drogas  mais  letais  por  outras  menos  agressivas  até  que  o

paciente combata o seu vício e volte para casa totalmente livre da necessidade de

usar  drogas.  Entretanto  elas  têm  seus  questionamentos,  suas  vantagens  e

desvantagens.

Nos Estados Unidos, há um tribunal exclusivo para o narcotráfico e os dependentes

químicos. Talvez essa seja uma conduta mais humanizada de abordar a questão,

porque no Brasil, na maioria das vezes em que se aborda um suspeito, o primeiro a

ser parado na rua, ou seja, o filtro da abordagem de um suspeito é o pobre, aquele de

estereótipo  desarrumado,  e  nunca pessoas que estão  com relógio  caro,  pulseira.

Estes  nunca  são  abordados  como  suspeitos  de  narcotráfico.  Muitas  vezes
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penalizamos os pobres, que são vulneráveis ao consumo da droga, e não damos a

eles o tratamento humanizado que merecem para combater o seu vício.

Essas são as nossas considerações. Vamos lutar para que esta Casa tenha uma

comissão  permanente  de  enfrentamento  ao  “crack”,  porque  historicamente  esse

assunto é antigo e o drama não se resolverá com uma comissão de três, quatro, seis

meses.  Precisamos  de  uma  comissão  permanente  nesta  Casa  para  debatermos

formas efetivas de enfrentar esse drama. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, é oportuno estarmos nesta tribuna para discutir e

encaminhar um assunto da maior relevância, e não apenas para Minas mas também

para todo o Brasil.

O  Deputado  Doutor  Wilson,  que  nos  antecedeu,  formula-nos  uma questão  que

podemos, com toda a certeza, colocar em discussão, valorizar a proposta de V. Exa.,

que tem formação em medicina  e sabe muito mais  que muitos  Deputados o que

realmente deve e pode ser feito. V. Exa. nos traz não somente a oportunidade de

debater  e  votar  hoje  a  prorrogação  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, mas como tornar essa Comissão efetiva, entre as demais

desta  Casa,  possibilitando  que  o  enfrentamento  não  seja  temporário,  que  não

estejamos  aqui  apenas  determinados  a  estabelecer  medidas  provisórias,  meros

paliativos ou, quem sabe?, submeter aos nossos pares desta Casa e à sociedade

mineira um relatório que não seja contundente, objetivo, que tenha referidas, em seu

bojo, as razões que podemos tomar como medidas para corrigir o grave problema.

Porque muitas vezes dizem que, quando se quer resolver alguma coisa, estabelecem

aquele debate ou aquela comissão. Cria-se uma comissão, mas na verdade aquilo

não é tratado como realmente precisa. O Deputado Doutor Wilson Batista, com sua

simplicidade, mas com sua capacidade,  orienta-nos a estabelecer nesta Casa um

debate mais sério, a formação de uma comissão permanente. O turismo é importante,

e aqui tem a Comissão; a saúde é importante, e V. Exa. faz parte desta Comissão;

quando os  direitos  humanos  são  ameaçados  recorremos à  Comissão de  Direitos
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Humanos. Mas o assunto do “crack” é tão relevante, grave e momentoso, que esta

Casa poderia premiar Minas Gerais e a nossa sociedade.

A bem da verdade, o Presidente Dinis Pinheiro, com a sensibilidade de homem

público, mas de pessoa humilde, totalmente atrelada aos anseios do povo mineiro,

ele que vive e viveu no seio da comunidade mais simples e que está por dentro dessa

situação,  poderia  aceitar  a  possibilidade,  aventada  pelo  Deputado  Doutor  Wilson

Batista, de criar essa Comissão, em vez de tão somente prorrogar o seu trabalho.

Tenho a certeza de que muitas mães, pais e boa parte da sociedade mineira que nos

acompanha pela TV Assembleia, assim como os demais pares desta Casa têm esse

mesmo sentimento,  que se  coaduna com o pensamento  de  que  esta  Casa deve

tomar medidas que possibilitem o incremento das ações de combate ao “crack”.

O governo de Minas iniciou no ano passado um trabalho de fortalecimento das

clínicas  de  recuperação,  e  colocou no  ar  propagandas.  Lembro  que uma dessas

propagandas tinha como cenário o fundo de uma piscina, em que o amigo de uma

jovem  parecia  bonito,  mas  ao  contato  mais  próximo,  e  pela  utilização  da  droga,

tornava-se um fantasma, um bicho. Tornava-se algo diferente do ser humano, pelo

olhar,  pelo  semblante  e  pela  posição  em  que  estava,  acima  daquela  pessoa,

querendo se apoderar de sua saúde, de sua vida, de seu corpo.

Isso nos traz uma reflexão que não poderia deixar de encaminhar neste momento,

ao contrário de alguns que me antecederam e que se serviram deste momento para

trazer a Minas e aos demais pares assuntos diferentes do “crack”. Quero deixar a

nossa fala, como cidadão interiorano das Minas Gerais, vindo da região Sul, da nossa

Campo Belo, que tem o convívio direto com as pessoas mais simples; como cidadão

que está vendo pessoas morrendo, famílias dizimadas, mães chorando, chegando ao

ponto de acorrentar seu próprio filho, de entregá-lo à polícia, de um matar o outro.

Como cidadão,  não poderia deixar  de fazer  coro neste momento com a proposta

trazida  pelo  Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Repito,  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista, moço recém-chegado a esta Casa, moço de muito valor, moço que tem sua

origem na medicina, especialmente no tratamento de pacientes com câncer em nossa

região do Vale do Rio Doce e de Juiz de Fora, e que chega a esta Casa com a

experiência de ver pessoas em estado terminal.
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Quando digo que é preciso enxergar o parlamentar na sua formação, que é preciso

respeitar o parlamentar na sua condição de vida, é porque cada um de nós, quando

aqui chega, por mais que pareça sem capacidade para o diálogo, ou por mais que

pareça  sem  conteúdo,  tem  de  ser  enxergado  melhor,  tem  de  ser  olhado  mais

internamente, melhor.

O Deputado Doutor Wilson Batista deixa-nos uma proposta importantíssima, que

não  será  objeto  tão  somente  de  trabalho  deste  parlamentar.  Farei  ao  Deputado

Doutor Wilson Batista uma proposta para que ofereçamos a esta Casa, ou melhor,

que ele ofereça, por meio de um requerimento, a continuidade, não a prorrogação, da

Comissão de Enfrentamento do Crack.

Vimos, na Capital paulista e na Capital do Rio de Janeiro, ações mais fortes. Vão às

praças públicas tirar dali as pessoas que já não estão vivendo. Elas já não vivem,

estão em fase terminal. Alimentam-se de manhã, ou melhor, o dia todo de “crack”.

Abandonam  suas  famílias,  abandonam  a  felicidade.  Perdem  a  vida  como  se  já

tivessem morrido, entregues ao do “crack”. Pensemos nas ações de outras Capitais.

Surge aqui em Minas Gerais, surge na Assembleia mineira, um moço que nos traz a

oportunidade de criarmos  nesta  Casa,  talvez a primeira  do  Brasil,  uma comissão

permanente de enfrentamento do “crack”. Minas Gerais já demonstrou para o Brasil

ser pioneiro em muitas outras ações. É nossa a ideia da Comissão que discute a

dívida  dos  Estados,  que  caminha  para  um  desfecho  altamente  favorável,  para  o

alcance de uma solução para o País. Essa Comissão teve berço em Minas Gerais.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  nos  oferece  a  oportunidade  de  criar  essa

comissão  permanente  e  levarmos  adiante  a  ideia  de  realmente  enfrentarmos  o

“crack”. Digo, mais uma vez, para realmente enfrentarmos o “crack”. Podemos dizer a

Minas Gerais que estamos enfrentando o problema, mas não com a segurança, com

a capacidade e a determinação que o assunto requer. O caso é sério.

Outras questões de muita relevância debatidas nesta Casa merecem e continuam

merecendo atenção dos demais parlamentares, mas o problema do “crack” tem de

ser olhado com muito carinho. Precisamos tratar esse assunto com muito respeito. A

Deputada Liza Prado nos ofereceu um requerimento, que parabeniza a Polícia Militar

pela colaboração, por meio do Proerd, programa em que os militares vão às escolas e
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oferecem aos alunos noções de quanto é ruim, de quanto  é prejudicial  o  uso de

drogas,  justificando  as  razões  por  que  não  devemos  nos  aproximar  delas.  Se

criarmos nesta Casa uma comissão permanente de enfrentamento do “crack”, Minas

Gerais, com toda a certeza, dará ao Brasil mais um exemplo positivo de um trabalho

correto, sério, com o objetivo de melhorar a vida do cidadão.

Para  terminar,  Sr.  Presidente,  nós,  do  PSD,  encaminhamos  favoravelmente  à

prorrogação da Comissão de Enfrentamento do “Crack”. Faremos um requerimento a

esta Casa para que tenhamos aqui  uma comissão permanente até que perdure -

podemos assim chamar - a desgraça na vida do povo brasileiro: o “crack”. Obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Declarações de Voto

A Deputada Liza Prado - Deputado Duarte Bechir, fico muito agradecida por sua

citação.  Percebo que o Deputado tem grande preocupação com essa questão da

permanência da Comissão, que é fundamental. Sabemos que não só o “crack”, mas

todas as drogas estão dizimando os lares brasileiros. A população está ansiosa, as

famílias ficam muito preocupadas, porque não têm como tratar o dependente. Esse é

um problema de saúde pública grave. Precisamos discutir os tratamentos existentes,

a  forma  mais  adequada  de  cuidar  do  dependente.  Votei  favoravelmente  a  esse

requerimento  justamente  por  entender  a  importância  de,  permanentemente,

discutirmos esse problema. Não pode haver apenas uma comissão especial. Nós,

que agora fazemos parte desta comissão, estamos recebendo sugestões por escrito

de todo o Estado. Recebemos até mesmo manifestações.  Recebi manifestação de

um  membro  de  uma  comissão  de  enfrentamento  do  “crack”,  Sr.  Clóvis  Rômulo

Barros, a qual foi encaminhada a todos nós e irá para o nosso relatório final. Esse

senhor  pede  perdão  pelo  desabafo,  mas,  como  estamos  em  um  país  livre  e

democrático,  ele quis fazer esse relato aos nobres Deputados e à Deputada Liza

Prado. Ele diz que, particularmente, considera o fato como sendo uma das bestas do

Apocalipse.  Diz  também  que  tomou  a  liberdade  de  enviar  essa  correspondência

porque as drogas estão tomando conta, pois até crianças de 8, 10 anos estão sendo
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utilizadas.  Além  disso,  ele  faz  várias  propostas  para  termos  mais  segurança  e

também  fala  sobre  a  necessidade  de  termos  uma  educação  voltada  para  isso.

Percebemos, Sr. Presidente, Deputado Bechir, que esse requerimento do Proerd que

apresentei é para pôr um dos programas que no Brasil mais deu resultado, é o maior

programa de combate e de prevenção às drogas feito pela Polícia Militar. Eu comecei

em Uberlândia, juntamente com o Cap. Papadiamantopolos. Naquela época, ele foi

para os Estados Unidos, se não me engano, isso foi há muito tempo, talvez em 2004,

2003, 2002. Em 1999 já trabalhávamos combatendo as drogas, e ajudei no início o

Proerd no Brasil. Ele veio para cá, e depois foi se alastrando para o restante do País,

e  esse  Capitão  fez  um  trabalho  brilhante.  Apresentei  esse  requerimento  para

fazermos uma sessão sobre esses 20 anos de Proerd no Brasil e também sobre o

tempo de sua existência em Minas Gerais. Gostaria de parabenizar a Polícia Militar e

pedir  que ela  tenha uma extensão.  Uberlândia,  por  exemplo,  tem uma secretaria

antidrogas, e lá há um ex-Delegado da Polícia Federal e da Polícia Civil. Até mesmo o

convidamos para fazer parte do debate da comissão que acontecerá no dia 25 na

Câmara Municipal, às 9 horas da manhã. Vamos discutir com a população, porque

com apoio e ajuda profissional, Sr. Presidente, é possível as pessoas superarem o

“crack”.  Então,  estamos  recebendo  de  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais  esses

documentos  com  sugestões  sobre  o  tratamento,  o  enfrentamento  e  o  trabalho

permanente  de  uma  Comissão.  Deveríamos  apenas  mudar  o  nome  de

enfrentamento, não só do “crack”, mas também de todo tipo de drogas. Aliás a porta

de entrada para as drogas é o álcool.  E há uma permissividade muito grande da

população, Deputado Rogério Correia, pois a população acha que álcool não é droga,

então percebemos que, por meio dessa porta de entrada, as pessoas começam a

experimentar outras drogas ilícitas. Então, percebemos que esta Comissão tem um

trabalho árduo, e se esse trabalho for permanente, a Assembleia poderá enfrentar um

tema grave como esse. Temos um grupo, o mesmo que está lutando pela reabertura

das  Funecs  em  Contagem.  Trata-se  do  movimento  Funecão,  de  reabertura  das

Funecs.  Além  disso,  estamos  organizando também uma grande manifestação  em

Contagem, de enfrentamento das drogas. Em Uberlândia, temos o Vereador Zezinho

Mendonça.  Apresentei  um requerimento  aqui  com vários outros  colegas,  como os
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Deputados Alencar e o Presidente Deputado Dinis Pinheiro, além de vários outros,

para  fazermos  uma  grande  marcha  e  mostrar  ao  Brasil  toda  a  insatisfação  da

população brasileira, uma vez que esse é um problema de saúde pública grave, que

precisamos  enfrentar.  Em  Uberlândia,  discutiremos  isso,  assim  como  em  várias

outras  regiões  do  Estado.  Portanto,  convido  todos  os  senhores  Deputados  para

comparecerem  lá.  Votei  favoravelmente  a  esse  requerimento  por  entender  que

realmente  esse  trabalho  tem  de  ser  permanente,  e  creio  que  isso  será  muito

importante para a população, tem de ser discutido todos os dias. E não podemos

pestanejar,  porque  estamos  perdendo  a  nossa  juventude.  Agora,  os  idosos  e  a

população da zona rural, que não tinham acesso a essas drogas, agora estão tendo.

Isso é um absurdo, e vemos que ela tem dizimado famílias, destruído lares e trazido

grandes prejuízos ao povo brasileiro. Portanto, precisamos enfrentar isso.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  eu,  evidentemente,  já  havia

encaminhado  favoravelmente  à  aprovação  do  requerimento  que  prorroga  esta

Comissão Especial,  que analisa o problema do “crack” aqui em Minas Gerais.  No

entanto, gostei muito da ideia do Deputado Doutor Wilson. Acho que uma comissão

permanente pode ajudar muito esse debate, ao longo dos tempos aqui na Assembleia

Legislativa. Eu estenderia esse trabalho não apenas à questão do “crack”, mas ao

tratamento das drogas lícitas e ilícitas. Acho que o alcoolismo é um problema grave

no mundo como um todo, e não é diferente, evidentemente, aqui em Belo Horizonte e

em Minas Gerais.  O tratamento é muito pouco eficaz,  é extremamente caro para

quem precisa ou é evangélico. Há diferenças religiosas, o que às vezes ajuda ou

dificulta. Não existe tratamento no SUS, não existe um tratamento estatal para esse

problema. O alcoolismo é tão grave que realizaremos uma audiência pública sobre a

Lei Seca, em virtude requerimento de minha autoria, na Comissão dos Transportes, a

ser  marcada para o início de junho.  Essa situação se transformou num problema

financeiro grave,  problema de saúde.  É um mal que vem se ampliando há muito

tempo. Uma comissão permanente que verifique a questão das drogas lícitas e ilícitas

e do alcoolismo é fundamental. O Doutor Wilson tem razão ao fazer essa proposta. V.

Exa. conta com o meu apoio. É claro que hoje o “crack” é um problema maior, devido

às graves consequências que gera. A comissão está estudando isso. Amanhã, será
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outra droga que o substituirá, Deputado Alencar, e talvez com teor mais violento. É

preciso dar um tratamento real a essa questão. O Deputado Alencar da Silveira Jr. fez

uma brincadeira,  porque é muito brincalhão, mas existem assuntos sérios com os

quais prefiro não brincar. É claro que o PDT tem todo o direito de discutir o projeto

Aécio 2014, apesar de ser provável que o partido, em âmbito nacional, não encampe

esse pleito de V. Exa., porque estará com Dilma em 2014. Mas ainda é cedo para

fazer  essa  discussão.  O  que  temos  denunciado  é  que  não  é  correto  o  Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho falar, em nome de Minas, de um projeto de 2014, lá

da Cidade Administrativa, utilizando-se da sua figura, como se fosse um projeto de

governo. Ora, que seja um projeto do seu partido! Temos dúvida em relação a isso,

porque o PT dificilmente apoiará a candidatura Aécio, se ela vier  a existir,  porque

estará com a Dilma. Agora, o Vice-Governador dizer que é um projeto do governo?

Utilizar  o  governo  do  Estado  para  isso?  Essa  é  uma  denúncia  séria,  é  de  um

aparelhismo  completamente  absurdo.  A Assembleia  Legislativa  também  se  utiliza

disso para falar  de dívidas, que são impagáveis,  para fazer projetos para o Aécio

2014. É mais que lógico os partidos terem pretensões, mas se utilizarem de aparato

governamental para isso e deixar de governar em função de um projeto presidencial,

não é brincadeira, Deputado Alencar.

O Senador Aécio Neves foi o responsável por quebrar Minas Gerais. Foi ele que

inventou o déficit zero. O Estado não tem dinheiro para nada. E quem diz isso não

sou eu. O Governador Anastasia disse isso a ele, quando reclamou que a situação

estava  mal  e  que  faltava  dinheiro  público:  “Também,  o  senhor  deixou  o  Estado

quebrado!”  Quebrou  o  Estado  de  Minas  Gerais,  aplicou  o  choque  de  gestão.  A

educação não pode sequer ver o Prof. Anastasia que vaia. Agora, inventou o Termo

de Ajuste de Gestão - TAG -, para retirar mais recursos da saúde e da educação. Sr.

Presidente,  não  brinco  com  coisa  séria.  Divergências  políticas,  tudo  bem,  mas

aparelhar o Estado como se o governo fosse um projeto político para 2014 é grave,

não é permitido do ponto de vista eleitoral, ético e moral. Infelizmente, é isso o que

vemos  acontecer  aqui  em  Minas  Gerais.  Portanto,  Deputado  Alencar  da  Silveira,

brincadeira tem limite. É séria a discussão que faço quanto ao aparelhamento do

Estado. Chamo a atenção para isso. Não se pode aparelhar o governo e fazer dele
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um trampolim para um determinado projeto político. Isso é contra a lei, não está no

nosso sistema democrático.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Quero apenas responder ao Deputado Rogério

Correia.  Temos de fazer  declaração de voto.  Não estou  brincando,  estou  falando

sério. O Deputado Rogério Correia é o maior cabo eleitoral do Senador Aécio Neves,

pois não consegue falar uma vírgula sem citar o seu nome. Ele tem de se lembrar que

quando se fala de educação neste país, a melhor remuneração está aqui. Na semana

passada,  mandei  uma notícia  para  V.  Exa.  sobre  o  governo do Tarso,  lá  no  Rio

Grande do Sul, onde servidores da área de educação estão em greve há quase um

ano. Estão fazendo o levantamento dos 500 dias do governo Tarso e do governo

Dilma, e V. Exa. tem de estar lá para ouvir. Hoje, Minas Gerais está na frente, e o ex-

Governador, Senador Aécio Neves, realmente tem pretensão. Fala-se muito de Aécio

e Anastasia, mas, na verdade, estão querendo é colocar inverdades na cabeça e na

boca da Oposição. Ora, a Oposição tem mais com o que se preocupar, como, por

exemplo,  que  temos  uma  Presidência  da  República  que  ajudamos  a  eleger  -

inclusive, votei nela -, mas que se esqueceu de Minas Gerais e não faz nada em

nosso Estado. A D. Dilma se esqueceu de que ela é mineira. Ela está se esquecendo

de  investir  aqui.  Vejam  quantos  Ministros  temos  no  governo  dela.  O  Deputado

Rogério Correia fala como se eu tivesse brincando aqui. Porém, eu falava do que o

governo Dilma está fazendo e aplicando em nosso Estado de Minas Gerais. Acho que

a preocupação maior dele é essa. O Deputado Rogério Correia está lembrando do

Governador Aécio Neves e do Estado de Minas Gerais que deu, sim, uma lição do

choque de gestão e que foi modelo para vários Estados do Brasil. Com um detalhe,

ele faz isso para esconder um governo que não faz caso em Minas Gerais. Isso, sim,

Deputado Rogério  Correia,  que seria  uma brincadeira.  Agora,  quando falamos de

governo, falamos em usar máquinas - palavras do Vice-Governador. Tenho um projeto

político  de  ver  o  mineiro,  mas  um  mineiro  que  vá  pensar  em  Minas  Gerais,  na

Presidência da República.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os
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Deputados para a especial de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de

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

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

se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2011, EM

15/3/2011

Às 9h53min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Sebastião Costa, Antônio Carlos Arantes e Bruno Siqueira, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado Cássio  Soares.  Havendo número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc’’,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião, esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão, e informa que a presente reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  A Presidência  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Bruno  Siqueira  para  atuar  como

escrutinador.  Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Rômulo Viegas e para Vice-Presidente o Deputado Antônio Carlos Arantes, ambos

por unanimidade. O Presidente “ad hoc” declara empossado o Presidente, a quem

passa a direção dos trabalhos. Este empossa o Vice-Presidente e designa relator da

matéria, no 1º turno, ao Deputado Sebastião Costa. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente – Sebastião Costa – Bruno Siqueira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/2012, EM

10/4/2012

Às 15h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Bruno Siqueira e Bosco,  membros da supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a
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reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente da Comissão e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Bosco para

atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente a Deputada

Luzia Ferreira e para Vice-Presidente o Deputado Bruno Siqueira, ambos com três

votos. A Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa

a Deputada Luzia Ferreira no cargo de Presidente. A seguir, a Presidente designa o

Deputado Bruno Siqueira  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, 23 de maio de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente - Bruno Siqueira - André Quintão - Délio Malheiros.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 24/4/2012

Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado e o Deputado Antônio Júlio (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por

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

número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (6)  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências

públicas  nos  Municípios  de  Ipatinga,  Unaí,  Itajubá  e  Uberlândia  para  debater  a

situação  da  violência  contra  a  mulher  nessas  regiões;  sejam  as  propostas

apresentadas pela ONG SOS Mulher Família de Uberlândia incorporadas ao relatório

a  ser  encaminhado  à  Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  -  CPMI  –  do

Congresso Nacional; e sejam incluídos como convidados, em caráter permanente nas
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reuniões  desta  Comissão,  as  autoridades  mencionadas;  das  Deputadas  Luzia

Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Divinópolis  para  debater  a  situação  da  violência  contra  a  mulher  no  Município  e

região; Luzia Ferreira e Liza Prado em que solicitam a participação desta Comissão,

representada pela Deputada Liza Prado, em audiência com a Ministra da Secretaria

de Políticas Públicas para as Mulheres, que acontecerá em Brasília no dia 25/4/2012,

ocasião em que será entregue à Ministra ofício informando a criação desta Comissão

e  o  histórico  de  suas  atividades;  do  Deputado  dAntônio  Júlio  em  que  solicita  a

participação  desta  Comissão  no  debate  público  "A  violência  contra  a  mulher  -

demandas,  políticas  de  atendimento  e  perspectivas",  que  será  realizado  em

16/5/2012, no Município de Pará de Minas. Em seguida, é aprovado o relatório para a

Comissão  Parlamentar  Mista  de  Inquérito  -  CPMI  -  do  Congresso  Nacional,

encarregada de investigar a violência contra a mulher, o qual vai publicado após as

assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Luzia Ferreira.

COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Relatório a ser encaminhado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI – do

Congresso Nacional encarregada de investigar a violência contra a mulher

CRIAÇÃO DA COMISSÃO

A  Comissão  Especial  da  Violência  contra  a  Mulher  foi  criada  no  âmbito  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG – a partir da aprovação

de requerimento de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apresentado na data de

14/3/2012, com o objetivo de discutir o crescente aumento da violência doméstica e

familiar contra a mulher e buscar alternativas para o enfrentamento desse fenômeno

no Estado.

A comissão é composta pelos seguintes membros:

Efetivos:

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, Vice-Presidente - Luzia Ferreira,



1213
____________________________________________________________________________

relatora - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara.

Suplentes:

André Quintão - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Tadeu Martins Leite.

SÍNTESE DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Objetivo, presenças e expositores

A 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial da Violência contra a Mulher da

ALMG realizou-se  no  dia  17/4/2012,  com o objetivo  de  contextualizar  as  políticas

públicas  inerentes  ao  tema e  diagnosticar  a  violência  contra  a  mulher  em Minas

Gerais.

Estiveram  presentes  à  mencionada  reunião  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

Presidente da Comissão,  e as  Deputadas Rosângela Reis,  Vice-Presidente,  Luzia

Ferreira, relatora, e Maria Tereza Lara.

Como  expositoras  participaram  as  Sras.  Marlise  Matos,  Professora  Adjunta  do

Departamento de Ciência Política e Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas

sobre Mulher da UFMG; Eliana Piola, Coordenadora da Coordenadoria Especial de

Políticas  Públicas  para  Mulheres  –  Cepam  –  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social; e Márcia de Cássia Gomes, Superintendente do Consórcio

Mulheres das Gerais.

Entre  os  convidados,  incluindo  debatedoras  e  representantes  de  entidades,

estiveram presentes: as Sras. Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe da Divisão da

Mulher, Idoso e Portador de Deficiência da Polícia Civil do Estado; Jovita Levi Ginja,

Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Maria Cristina Leão, Técnica Judiciária

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Maria Izabel Ramos de Siqueira,

Presidente do Movimento Popular da Mulher; Maria Beatriz de Oliveira, Coordenadora

do Projeto Centro da Mulher do Movimento do Graal no Brasil; Laurelle Carvalho de

Araújo,  Coordenadora  do  Núcleo  de  Defesa da  Mulher  da  Defensoria  Pública  do

Estado; Sílvia Helena, Vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sgt. Silvia

Adriana, Coordenadora do Serviço de Prevenção à Violência Doméstica da 1ª Região

da PMMG; Maria do Amparo,  Vereadora da Câmara Municipal  de Ipatinga;  Isabel

Cristina de Lima Lisboa, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
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Belo Horizonte; e o Sr. José Ilson Ricardo, Secretário Municipal Adjunto de Direitos de

Cidadania de Belo Horizonte.

Vale  ressaltar  algumas  das  sugestões  e  demandas  apresentadas:  obtenção  de

dados  comparativos  relacionados  à  violência  contra  as  mulheres;  melhoria  na

infraestrutura das instituições que atendem às mulheres em situação de violência;

ampliação  do  número  de  equipamentos;  instalação  de  delegacias  especializadas;

capacitação adequada e continuada dos profissionais que atuam no enfrentamento

da violência contra a mulher;  fortalecimento e integração da rede de atendimento;

efetiva implementação e ampla divulgação da Lei Maria da Penha; instalação dos

Juizados Especiais de Violência contra a Mulher.

Resumo de algumas participações

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  lmbrou,  ao  iniciar  a  reunião,  que,  apesar  do

aumento significativo dos casos de agressão a mulheres em Minas Gerais e no Brasil,

o  tema ainda carece de discussões  profundas.  Daí  a  importância  da  criação,  no

âmbito da ALMG, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher – primeira a ser

criada por uma Assembleia Legislativa –, especialmente diante da clara necessidade

de se somarem esforços na busca de alternativas para o aprimoramento da rede de

combate a esse tipo de violência.

Ressaltou que a organização social propiciou avanços como o reconhecimento, por

parte das autoridades, da complexidade do fenômeno da violência contra a mulher,

acarretando a promulgação da Lei Maria da Penha, um verdadeiro divisor de águas

no ordenamento jurídico pátrio. Lembrou ainda que o poder público tem o dever de

intervir  e  buscar  respostas,  visando  contribuir  para  o  aprimoramento  e  a

concretização  das  ações  na  área  de  enfrentamento  à  violência,  bem  como  de

fiscalizar e exigir o cumprimento da lei em sua integralidade.

Considerou que a reunião é uma oportunidade para apresentação de depoimentos

e propostas que possam contribuir para a formulação de políticas públicas realmente

eficazes e voltadas para a prevenção e o combate à violência contra a mulher em

Minas Gerais. Esclareceu, por fim, que as sugestões expostas e debatidas na reunião

serão formalizadas e entregues à CPMI da Violência contra a Mulher, durante sua

reunião em Minas Gerais.
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A Deputada Maria Tereza Lara mostrou a relevância da organização social para a

ocupação, pelas mulheres, dos espaços que lhes são de direito e para a superação

da violência contra a mulher. Lembrou que a bancada feminina representa menos de

10%, porém tem marcado presença nas políticas em prol da mulher na Assembleia

Legislativa  de  Minas.  Disse  da  importância  da  discussão sobre  o  tema e  de  sua

expectativa sobre a efetivação de ações concretas  a partir  desta audiência e dos

trabalhos desta Comissão.

A Deputada Luzia Ferreira considerou que o movimento social evoluiu no tocante às

reivindicações das mulheres, o que propiciou, inclusive, a implementação de políticas

públicas  específicas.  Lembrou  que  Minas  Gerais  foi  um dos  primeiros  Estados  a

constituir o Conselho Estadual da Mulher, no ano de 1983, fruto da mobilização das

mulheres,  considerando-o  um marco na luta  pelos  direitos  da  mulher.  A partir  do

Conselho,  foi  possível  a implementação de Delegacias  Especializadas,  Conselhos

Municipais, Centros de Apoio, Casas-Abrigo e outros equipamentos. Considerou a Lei

Maria da Penha como uma conquista histórica, mas ressaltou as dificuldades de sua

implementação, tendo em vista, especialmente, a escassez de recursos humanos e

financeiros. Por fim, falou sobre sua expectativa de que a Comissão Especial, além

de realizar  um trabalho visando ao diagnóstico da situação da mulher no Estado,

proponha soluções e estude formas de destinação dos recursos e de previsão de

diretrizes, com vistas a sanar as debilidades no enfrentamento à violência.

A Deputada Rosângela Reis lembrou o papel das comissões da Casa no que diz

respeito à proposição de discussões e encaminhamentos. Defendeu a construção, na

ALMG, de uma pauta anual de trabalhos, que aborde temas e políticas públicas em

prol das mulheres, a exemplo de assuntos como trabalho, saúde, educação, política

preventiva e violência contra a mulher.

A profa. Marlise Matos iniciou sua exposição ressaltando o problema da escassez

de dados comparativos relacionados à violência contra as mulheres, inclusive no que

se refere às estatísticas criminais. Minas Gerais conta poucas informações confiáveis

que possibilitem a consecução de diagnósticos, e, em consequência, de prognósticos.

Asseverou que a igualdade deve ser entendida como um desafio a ser perseguido,

um resultado a ser alcançado. Considerou que a igualdade entre homens e mulheres
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ainda não existe no nosso país, assim como não existe a igualdade entre a população

branca e negra, entre o jovem e o adulto ou entre pessoas com orientações sexuais

diversas. Destacou, entretanto, a existência de um traço permanente observado nas

relações de gênero, que é a forma desigual e hierárquica como essas relações têm

sido historicamente construídas. Assim, os polos se distinguem, não só por serem

diferentes,  mas  também  por  serem  desiguais  em  termos  de  poder.  Continuou

explicando que a referida assimetria está, fundamentalmente, na origem da violência,

e que o exercício da violência é a expressão máxima da afirmação desse lugar de

poder, da afirmação desse lugar político. Exemplificou que, quando uma mulher, uma

criança ou um idoso apanham, o que está acontecendo é a afirmação de uma relação

de poder assim definida: “eu mando, eu domino, eu oprimo”. Tal agressão exprime,

pois, uma relação de autoridade.

Esclareceu que a violência contra a mulher – dentro do quadro geral da violência de

gênero – pode ocorrer no âmbito doméstico e também em outros ambientes. Disse

também que o ato de violência baseado em distinção de gênero, que resulte ou possa

resultar  em  dano  ou  sofrimento  de  natureza  física,  sexual,  psicológica  ou  moral,

coercitiva ou privativa de liberdade, quer se reproduza na vida pública, quer na vida

privada,  tem que ser necessariamente conceituada como forma de violência, sem

subterfúgios. No âmbito doméstico, invariavelmente, os agressores são conhecidos –

parceiros amorosos, namorados, maridos e até padrastos. As estatísticas disponíveis

e os registros nas delegacias especializadas de crime contra a mulher demonstram

que  70% dos  incidentes  acontecem  dentro  de  casa,  sendo o  agressor  o  próprio

marido ou companheiro. Mais de 40% das violências resultam em lesões corporais

graves,  decorrentes  de  soco,  tapa,  chute,  queimadura,  espancamento  e

estrangulamento. Essa violência custa ao País cerca de 10,5% do seu PIB.

Ampliaram-se, segundo a professora, os meios para a formalização de denúncias,

assim como para o acolhimento e a escuta das mulheres, em razão da existência

atualmente  de  um  número  maior  de  equipamentos,  instituições  e  programas

destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher. Esse avanço possibilitou o

aumento das denúncias, entretanto houve também aumento da violência.

Lembrou  que,  segundo  pesquisa  do  Centro  de  Estudos  de  Criminalidade  e
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Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais – Crisp –, realizada em

2001 e repetida em 2006, a violência doméstica aumentou em Belo Horizonte. Essas

pesquisas  ainda  constatam  o  aumento  real  da  violência  perpetrada  contra  as

mulheres. O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher – Nepem – realizou, no

ano de 2001, uma comparação entre os registros de ocorrência da Polícia Civil e essa

pesquisa de vitimização realizada pelo Crisp. Em termos de lesão corporal, verificou-

se  que  98%  dos  casos  de  ocorrências  relatados  pelas  mulheres  da  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte  nem  sequer  se  transformaram  em  registro  de

ocorrência  em Delegacias.  Para  a  professora,  esse índice  significa  que a  grande

maioria das mulheres vitimadas se encontra completamente silenciada, porque suas

denúncias não se tornaram públicas, não vieram para o espaço da responsabilização

penal.

Disse que o efetivo funcionamento da rede orgânica é a melhor das estratégias de

enfrentamento à violência contra a mulher, fazendo com que as interações funcionem

a serviço não só do combate à criminalidade, mas também da luta pela diminuição da

violência contra a mulher.

Citou,  por  fim,  uma pesquisa  sobre  acesso  à  Justiça,  por  meio  da  qual  foram

coletados acórdãos inerentes à Lei Maria da Penha em seis Tribunais do País: Minas

Gerais,  São Paulo,  Rio  Grande do Sul,  Pará,  Distrito  Federal  e  Ceará.  Minas  se

destacou de forma negativa a partir da constatação de que, de cada dez mulheres

que recorrem ao Tribunal de Justiça por motivações previstas na Lei Maria da Penha,

6,5% delas têm o seu pleito negado pelo Tribunal. Segundo a professora, verificou-se

no Estado um conjunto de obstáculos que começa na violência doméstica e nem

sequer termina na segunda instância do Poder Judiciário.

Eliana Piola lembrou que a Coordenadoria Estadual da Mulher, criada em 2007, é

fruto  do  trabalho  dos  movimentos  sociais.  Fez  eco  às  falas  anteriores  quando

ressaltou  que  o  maior  desafio  para  a  questão  do  enfrentamento  à  violência  é  a

natureza dos dados. Esclareceu que qualquer dado apresentado é subnotificado, haja

vista que as instituições têm informações de péssima qualidade.

Explicou que,  em razão da escassez dessas  informações,  foi  criado um comitê

integrado por representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social, da Polícia
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Militar e de outros órgãos que trabalham na segurança pública, com o objetivo de se

buscarem alternativas para a melhoria da qualidade dos índices. Segundo ela, além

da busca de dados de qualidade, um dos desafios é o aprimoramento das narrativas

contidas nos Registros de Eventos de Defesa Social – Reds –, a fim procurar inferir

desses registros a existência da violência doméstica e familiar. Informou que o comitê

tem  atuação  inicialmente  na  base  territorial  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte e que foram resgatados dados desses Municípios no período de 2008 a

2011,  com  alguns  cruzamentos  e  recortes  que  possibilitam  se  aproximarem  os

registros existentes da violência doméstica, a partir de informações como idade, grau

de parentesco e envolvimento familiar. Disse que o primeiro registro desse trabalho

se encontra adiantado, mas ainda não pronto para ser divulgado.

Asseverou que, segundo o governo federal, Minas Gerais é o 19º Estado do Brasil

em registro de homicídio de mulheres e que a redução dessa posição é uma meta da

Coordenadoria. Informou a existência de 44 Delegacias de Mulheres e 14 Núcleos de

Atendimento  de  Mulheres  no  Estado,  mas  frisou  a  carência  de  pessoal  e

infraestrutura,  além  da  necessidade  de  capacitação  continuada.  Ressaltou  a

dificuldade  da  implantação  dos  equipamentos  necessários  em  todos  os  853

Municípios de Minas Gerais, como delegacias especializadas, centros de referência

da mulher e casas-abrigo, razão pela qual entendeu viável a regionalização, com a

existência de Municípios polos servindo como referências, a exemplo dos consórcios

públicos.

Ao final sustentou que, quando há contingenciamento ou redução de recursos, a

área social é a primeira afetada. Disse existir o empenho dos gestores nos Estados e

no âmbito da União, mas apontou uma redução no orçamento do governo federal no

ano de 2011. Afirmou que o orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres,

que  era  de  R$46.500.000,00,  passou  para  R$35.400.000,00,  valor  que  considera

escasso,  haja  vista  que muitos Estados,  Municípios  e entidades  beneficiadas não

conseguem executar os programas.

Márcia de Cássia Gomes reforçou a necessidade de implementar-se um sistema de

informações  e  banco  de dados  que possibilite  os  trabalhos  de  enfrentamento  da

violência, assim como a avaliação, o monitoramento e a proposição de novas ações.
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Explicou que o Consórcio Mulheres das Gerais tem atuação em alguns Municípios

da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Disse que o trabalho realizado de forma

consorciada busca atender situações muito próximas de violação e vulnerabilidade e

se utiliza atualmente de um recurso já existente, que é a Casa-Abrigo Sempre-Viva –

instituição de acolhimento de mulheres que sofrem violência e de seus filhos menores

de 18 anos –, cuja gestão se encontra em fase de transição da Prefeitura de Belo

Horizonte  para  o  consórcio.  Disse  também que as  proposições  do  consórcio  são

feitas  de  forma articulada  com os  conselhos  municipais,  definindo-se os  desafios

existentes  em  cada  Município  e,  nesse  novo  arranjo,  pensando-se  alternativas

regionalizadas.

Considerou,  como  antes  já  havia  sido  manifestado  por  outras  entidades,  ser

fundamental a implantação dos Juizados Especiais de Violência Contra a Mulher em

Minas  Gerais.  Frisou  ainda  ser  imprescindível  o  fortalecimento  da  rede  de

atendimento, inclusive com a maior articulação entre o Sistema Único de Saúde e os

demais  serviços  de  atendimento  à  mulher  em  situação  de  violência,  defendendo

ainda a criação de uma rede de casas-abrigo.  Disse da importância da formação

continuada  dos  profissionais  que  atuam  no  enfrentamento  da  violência,  incluindo

profissionais  do  Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública,  das  Polícias  e  dos

Tribunais de Justiça, tendo em vista que o conhecimento da rede de atendimento e do

fluxo dos serviços possibilita o devido encaminhamento das mulheres em situação de

violência.  Segundo  a  expositora,  também  é  necessário  ampliar  a  divulgação  a

respeito, tanto dos serviços prestados, quanto dos órgãos e entidades responsáveis,

possibilitando  às  mulheres  a  correta  informação  sobre  o  atendimento,  e,  em

consequência, o acesso aos serviços disponíveis.

Margaret de Freitas Assis Rocha relatou sua experiência como Chefe da Divisão da

Mulher, Idoso e Portador de Deficiência da Polícia Civil do Estado. Informou que a

Delegacia de Mulheres é referência no atendimento em Belo Horizonte, funcionando

24  horas  por  dia,  com  um  total  de  cinco  equipes,  cada  qual  composta  por  uma

delegada, três policiais e dois escrivães. Disse que a Delegacia oferece atendimento

psicossocial, além de um núcleo de atendimento e cidadania direcionado à população

LGBT.
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Cobrou uma melhor estruturação da Delegacia de Mulheres, tendo em vista que as

vítimas  ainda  esperam  muito  tempo  pelo  atendimento.  Segundo a  delegada,  são

atendidas, em média, 60 mulheres por dia. Esclareceu que a Delegacia já tem em

2012,  aproximadamente,  2.500  pedidos  de  medidas  protetivas  encaminhadas  ao

Poder  Judiciário.  Ressaltou  ainda  a  necessidade  da  criação  de  mecanismos  que

agilizem a resposta estatal às mulheres, especialmente por parte do Judiciário.

Por  fim, considerou que,  apesar de a investigação de crimes sexuais demandar

equipe especializada, não existem essas equipes na Delegacia de Mulheres, razão

pela  qual  entende ser  fundamental  a criação de uma Delegacia Especializada de

Investigação de Crimes Sexuais, com vistas a possibilitar uma investigação criminal

de qualidade e uma rápida resposta às vítimas.

Maria  Cristina  Leão  explicou  que  integra  equipe  multidisciplinar  –  composta

atualmente  por  uma  psicóloga  e  duas  assistentes  sociais  –,  responsável  pelo

atendimento  psicossocial  nas  duas  varas  especializadas  de violência  doméstica  e

familiar contra a mulher do Tribunal de Justiça. Falou sobre a existência da violência

institucional,  aquela  que  recai  sobre  os  profissionais  que  atuam  com  mulheres,

carentes de incentivos e capacitação. Ressaltou que grande parte das equipes de

apoio  psicossocial  é  composta  por  mulheres  que,  na  maioria  das  vezes,  não

participam da tomada de decisões, da gestão dos serviços e que nem sequer são

ouvidas  a  respeito  das  suas  condições  de  trabalho.  Nesse  sentido,  enfatizou  a

importância de que os saberes da psicologia e do serviço social sejam efetivamente

aproveitados no âmbito das instituições e na construção de políticas públicas.

Paula Jardim Duarte, responsável pelo programa Central de Acompanhamento de

Penas e Medidas Alternativas – Ceapa –, da Secretaria de Estado de Defesa Social,

discorreu sobre o trabalho realizado no que concerne tanto à responsabilização de

homens  agressores,  quanto  ao  acolhimento  das  mulheres  vítimas  de  violência.

Esclareceu que,  a partir  do ano passado – quando o STF julgou improcedente a

aplicação do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que trata da suspensão

condicional do processo –, o Programa Ceapa passou a receber da Promotoria da

Mulher e das 13ª e 14ª Varas do Tribunal de Justiça esparsos encaminhamentos de

homens  agressores  em  descumprimento  às  medidas  protetivas,  reduzindo-se  o
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atendimento e o trabalho de responsabilização. Ressaltou que essa discussão vem

sendo difundida  e  informou que alguns  Estados,  como Brasília  e Rio de  Janeiro,

continuam fazendo a aplicação da suspensão condicional do processo.

Falou  ainda  sobre  a  importância  de  medidas  que  vão  além  da  punição  dos

agressores. Considerou não ser suficiente colocá-los na cadeia ou ser a lei mais dura,

sustentando que deve ser realizado um trabalho de maneira reflexiva, pedagógica e

educativa com esses indivíduos. Lembrou que a suspensão condicional do processo

não se confunde com a desresponsabilização. Disse que a suspensão condicional em

casos  de  menor  gravidade  depende  do  comparecimento  mensal  do  agressor  ao

Juízo,  da  prestação  de  serviço  comunitário,  além  do  cumprimento  de  condições

impostas  pelo  Juiz,  como  a  participação  nos  grupos  educativos  e  reflexivos.

Demonstrou, ao final, sua preocupação com a morosidade dos processos judiciais e à

ausência de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas.

Maria Izabel Ramos de Siqueira, representando o Movimento Popular da Mulher –

MPM – reiterou o fato de que houve um avanço nas ações de enfrentamento das

desigualdades entre gêneros implementadas pelo Estado. Salientou, entretanto, que

a  Lei  Maria  da  Penha  ainda  não  teve  sua  completa  implementação  alcançada.

Apresentou,  nesse  sentido,  documento  contendo  propostas  encaminhadas  pelo

Movimento Popular da Mulher e pela União Brasileira de Mulheres. As propostas são

pela  completa  implementação  e  ampla  divulgação  da  Lei  Maria  da  Penha,

implantação  dos  Juizados  Especiais  da  Violência  contra  a  Mulher,  agilidade  no

atendimento e encaminhamento das vítimas, capacitação e formação continuada de

profissionais e ampliação da infraestrutura de atendimento.

Maria Beatriz de Oliveira, representando o Movimento do Graal no Brasil, enfatizou

que  a  maior  parte  do  público  assistido  pelo  Movimento  em  Minas  Gerais  é  de

mulheres  residentes  em  pequenas  comunidades,  principalmente  em  comunidades

rurais.  Ratificou  as falas  anteriores,  em especial  no  que se refere à ausência  de

dados  confiáveis  sobre  a violência  contra  a mulher  e  a  falta  de  capacitação  dos

profissionais e das lideranças comunitárias, bem como a existência de muitos nós e

fragmentações  dos  serviços  que  compõem  a  rede  de  atendimento.  Falou  da

necessidade de intensificar-se o trabalho de redes no interior,  para que mulheres,
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principalmente aquelas que vivem em áreas rurais, obtenham respostas imediatas.

Informou que, com o objetivo de conhecer a dimensão da violência e saber o que

precisa  ser  feito  para  enfrentar  essa  situação,  foi  realizada  uma  pesquisa  com

mulheres de 53 Municípios de 6 regiões do Estado. Representaram esses Municípios

mulheres do meio rural, pessoas que trabalham em equipamentos de serviço que, de

alguma forma,  recebem demandas com relação ao enfrentamento  da violência,  e

lideranças  comunitárias.  Segundo Maria  Beatriz,  a  pesquisa  buscou  identificar  os

serviços e equipamentos de apoio à mulher e levantar informações referentes aos

organismos  governamentais,  bem  como  localizar  as  organizações  não

governamentais  que  trabalham  com  enfoque  em  questões  específicas  sobre

violência. Entre os resultados, podem ser citadas reivindicações para a ampliação do

número de centros  de referência especializados para o atendimento à  mulher,  de

casas de apoio à mulher vítima de violência e de delegacias especializadas, bem

como para a implementação de ações voltadas à formação de profissionais da área,

conselheiros municipais, lideranças e outros. Apresentou, ao final, documento escrito

contendo o resultado do mapeamento construído a partir de pesquisa realizada.

Silvana Bueno, pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, apresentou

documento que é tido como referência para a atuação do psicólogo em serviços de

atenção à mulher  em situação de violência.  O texto,  denominado “Diretrizes  para

atuação das psicólogas e dos psicólogos em serviços de atenção à mulher vítima de

violência”, dispõe sobre as linhas de atuação e sobre as dificuldades enfrentadas por

esses profissionais em seu trabalho cotidiano.

Clarice Goulart, representando a Marcha Mundial das Mulheres, asseverou que não

são suficientes as discussões em busca de rearranjos das famílias, considerando que

a violência contra as  mulheres não se limita à familiar.  Essa compreensão,  ainda

segundo  Clarice,  mitiga  o  problema,  haja  vista  que  a  violência  contra  a  mulher

extrapola  o  âmbito  da  casa  e  alcança  as  relações  sociais,  externas  à  família.

Apresentou  o  documento  anexo,  denominado  Relatório  da  Marcha  Mundial  das

Mulheres.

Documentos apresentados à Comissão

Ao final da reunião, foram recebidos pela Comissão os relatórios e documentos de
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propostas para encaminhamento à CPMI da Violência contra a Mulher:

• Propostas  do  Movimento  Popular  da  Mulher  e  da  União  Brasileira  de

Mulheres;

• Resultado do mapeamento construído a partir de pesquisa coletiva realizada

por  mulheres  participantes  das  oficinas  do  “Projeto  Cidadania:  Tecendo

Redes de Enfrentamento da Violência de Gênero em Minas Gerais”;

• Diretrizes para atuação das psicólogas em serviços de atenção à mulher em

situação de violência;

• Relatório da Marcha Mundial das Mulheres;

• Requerimento da Deputada Liza Prado contendo demanda da entidade SOS

Mulher Família.

ANEXOS

Além  das  sugestões  acima  mencionadas,  são  anexados  a  este  relatório  os

seguintes documentos, referentes a informações sobre a questão da violência contra

a mulher no Estado:

• Quadro “Estatística de Atendimentos – 2011”, do Centro Risoleta Neves de

Atendimento – Cerna – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

• Relatório  de  atendimento  de  denúncias  do  Disque  Direitos  Humanos  no

período de 06/01/2000 a 31/01/2012.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2012.

Luzia Ferreira - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Júlio - Liza Prado.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às  9h5min,  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  Sargento  Rodrigues.  Havendo

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

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

Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sgt. PM Hermon Eltz Santos,

lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais – BPMMG –, o qual está

sofrendo ameaças de morte.  A Presidência  interrompe os  trabalhos ordinários  da
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reunião para ouvir os Srs. Cássio Gustavo de Castro, Superintendente de Política de

Proteção de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

Carlos Henrique Batista Júnior, advogado, representando o Cb. BM Álvaro Rodrigues

Coelho,  Presidente  do  Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  Polícia  Militar  e

Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais;  o  Subten.  PM  Luiz  Gonzaga  Ribeiro,

Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais

e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais,  representando  o  Subten.  PM  Raimundo

Nonato  Meneses Araújo,  Presidente  dessa Associação;  e  o  Sgt.  PM Hermon Eltz

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

palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Durval  Ângelo  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  desta

reunião  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –  PMMG  –,  ao

Comando do 16ª BPMMG, à Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds – e à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –,  bem  como  seja

encaminhado  ao  Comando  do  16ª  BPMMG  pedido  de  providências  para  a

transferência do Sgt. PM Hermon Ektz Santos para a unidade policial militar de Pedro

Leopoldo  e  seja  encaminhado  à  Sedese  pedido  de  providências  para  o

acompanhamento do referido Sargento em programa de proteção aos defensores dos

direitos humanos, caso ele permaneça sofrendo ameaças; Duarte Bechir (2) em que

solicita seja encaminhado ao Comando do 16ª BPMMG pedido de informações sobre

os  motivos  que  determinaram  a  apreensão  da  arma de  propriedade  do  Sgt.  PM

Hermon Eltz Santos; seja encaminhado à Sedese pedido de informações sobre a

situação  atual  e  a  efetividade  do  programa  Lares  Gerais  –  Segurança  Pública,

especialmente sobre a forma como está sendo acionado para proteção de policiais

ameaçados e de suas famílias; Durval Ângelo, Sargento Rodrigues, Duarte Bechir,
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Rômulo  Viegas  e  Luiz  Carlos  Miranda  em  que  solicitam  seja  encaminhada  à  7ª

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manifestação de aplauso pela

referência elogiosa a esta Comissão e pela sensibilidade no trato da questão prisional

no Estado; Durval Ângelo, Duarte Bechir, Rômulo Viegas e Luiz Carlos Miranda em

que solicitam seja realizada visita  desta Comissão à Defensoria Pública de Minas

Gerais,  em  razão  do  10º  aniversário  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos  dessa

Defensoria.  É  adiada  a  votação,  após  aprovação  de  requerimento  do  Deputado

Duarte  Bechir  aprovado  pela  Comissão,  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir o Sr.

Wandrew  Schwenck,  Agente  de  Segurança  Penitenciário,  e  para  obter

esclarecimentos sobre a omissão da Seds em cumprir o compromisso firmado com

esta  Comissão  em  visita  realizada  em  14/6/2010.  É  rejeitado  requerimento  do

Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para obter esclarecimentos sobre denúncias de apreensão ilegal da arma de

propriedade do Sgt. PM Hermon Eltz Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Rômulo Viegas – Duarte Bechir – Luiz Carlos Miranda

– Sargento Rodrigues.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado e

Marques Abreu, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Elismar Prado, 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  alternativas  para  a  recuperação  e

manutenção da Associação Mineira de Paraplégicos – AMP. A Presidência interrompe
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os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Leonardo  José  de  Mattos,

Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte e Fundador da Associação Mineira

de Paraplégicos; as Sras. Ana Lúcia de Oliveira, Coordenadora Especial de Apoio e

Assistência à Pessoa com Deficiência; Andréa Campos Isabela Vieira Vaz de Melo,

Vice-Presidente da Associação Crescendo Com Amor, representando a Sra. Isabela

Vieira  Vaz  de  Melo,  Presidente  da  Associação;  e  o  Sr.  Maurício  Alves  Peçanha,

Fundador da Associação dos Deficientes de Contagem, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais  e,  na  sequência,  concede  a

palavra  ao  Deputado  Marques  Abreu,  também  autor  do  requerimento,  para  suas

considerações  iniciais.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva

(Substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista por indicação da Liderança do Bloco

Transparência  e  Resultado).  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.  A  Presidência  retoma  os

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

3.005/2012.  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 Marques Abreu, Elismar

Prado e Dalmo Ribeiro Silva (3) em que solicitam seja realizada visita à Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte  para  tratar  de  assuntos  relacionados  à  Associação

Mineira de Paraplégicos - AMP - com as presenças dos Secretários Municipais de

Planejamento, Orçamento e Informação e de Esporte e Lazer; seja encaminhado à

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte e à Secretaria de Estado

de Esporte e da Juventude pedido de providências para que sejam criados centros de

referência de esporte e lazer para pessoas com deficiência; sejam encaminhadas ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas desta reunião. 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
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e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Gustavo  Perrella  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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

58/2011 (Deputado João Vítor  Xavier);  1.354/2011  (Deputado Gustavo  Perrella)  e

2.781/2012 (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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  3.060  a

3.062/2012  são  retirados  de  pauta  por  determinação  do  Presidente  por  não

cumprirem pressupostos regimentais.  Registra-se a presença do Deputado Romel

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

pela rejeição, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 75/2011 (relator: Deputado Gustavo

Perrella, em virtude de redistribuição) e 1.270/2011 (relator: Deputado Romel Anízio).

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  2.781 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  Deputado Ulysses

Gomes). O Projeto de Lei nº 614/2011 é convertido em diligência ao autor. 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  3.004/2012.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella - Romel Anízio - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação

da Liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Gustavo Valadares (substituindo

o Deputado Luiz  Henrique,  por  indicação da Liderança do Bloco Transparência  e

Resultado),  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 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

pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

326,  1.220,  2.046,  147,  862,  985,  1.470,  2.311,  2.471,  2.545,  2.773/2011,  2.829,

2.858, 2.860, 2.886/2012, (Deputado Gustavo Valadares); 2.894, 2.904, 2.909, 2.929,

2.930, 2.934, 2.943,  2.944, 2.948, 2.951,  2.966, 2.970, 3.001,  3.016 e 3.018/2012

(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, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 326, 1.220 e 2.046/2011,

que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final os Projetos de Lei nºs 147, 862, 985, 1.470,

2.311,  2.471,  2.545,  2.773/2011,  2.829,  2.858,  2.860,  2.886,  2.894,  2.904,  2.909,

2.929,  2.930,  2.934,  2.943,  2.944,  2.948,  2.951,  2.966,  2.970,  3.001,  3.016  e

3.018/2012,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  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, 23 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Romel Anízio.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda e André Quintão (substituindo este ao Deputado

Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

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

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  3.023/2012 (Deputado Luiz Carlos  Miranda);

3.024  e  3.054/2012  (Deputado  Tadeu  Martins  Leite);  435/2011  e  3.026/2012

(Deputado Juninho Araújo); 2.552/2011 e 3.039/2012 (Deputado Pompílio Canavez),

todos  em  turno  único.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.773/2011 e 3.028/2012, que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.864, 2.928 e

2.885/2012.  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  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, a segurança e a prevenção de

acidentes de trabalho no polo de produção de fogos de artifício de Santo Antônio do

Monte, Japaraíba, Moema, Arcos, Araújos, Lagoa da Prata, Itapecerica e Pedra do
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Indaiá.  A  Presidência  passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, para apreciação de proposições de sua autoria. Após votação, é aprovado

requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada visita desta

Comissão ao Mineirão para verificar as condições de trabalho no canteiro de obras. É

recebido requerimento da referida Deputada, para ser apreciado em reunião posterior,

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  os  problemas

enfrentados  pelos  pacientes  acometidos  por  distrofias  musculares  que  tiveram

assistência  domiciliar,  prestada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  através  da

Fhemig,  prejudicada por  ação  judicial  do  Ministério  Público  que,  ao  determinar  a

realização  de  concurso  público,  causou  gravíssimo  lapso  temporal  entre  a

exoneração  dos  especialistas  da  equipe  multidisciplinar  que  acompanhava  os

usuários  do  referido  serviço  e  a  necessária  capacitação  profissional  dos  novos

servidores concursados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Duarte Bechir – Pompílio Canavez.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 17/5/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac,

Célio  Moreira,  Doutor  Viana  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Paulo  Lamac,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

sobre a defesa social no enfrentamento do “crack”: repressão qualificada e sistema

de justiça criminal. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Mariana Carvalho de Paula de Lima, Defensora Pública, representando

a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; Valéria da

Silva  Rodrigues,  Juíza  de  Direito  da  Vara  Infracional  da  Infância  e  Juventude da

Comarca Belo Horizonte; e o Cap. PM Hudson Ferraz, Assessor de Prevenção às

Drogas da PMMG, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-
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Geral;  os  Srs.  Márcio  Lobato  Rodrigues,  Delegado  Geral  de  Polícia  e  Chefe  do

Departamento de Investigação Antidrogas de Minas Gerais, também representando o

Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil  do  Estado;  João Geraldo  de

Almeida, Delegado da Polícia Federal, representando o Sr.  Fernando Durán Poch,

Superintendente Regional da Polícia Federal;  Jorge Tobias de Sousa, Promotor de

Justiça e Coordenador de Combate e Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes

do Ministério Público, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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  dos  Deputados

Vanderlei  Miranda  em  que  solicita  seja  acrescentado  no  relatório  da  Comissão

Especial para Enfrentamento do Crack sugestão de criação de reserva de 5% de

vagas  no  quadro  social  das  empresas  públicas  mineiras  para  reinserção  de

dependentes químicos, que tenham feito tratamento em comunidades terapêuticas ou

unidades especializadas de tratamento; Liza Prado em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que apoie, técnica e

financeiramente, a implantação, no Município de Uberlândia, de um Consultório de

Rua, instituído pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011, para dar atenção psicossocial a

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do

uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS; Paulo Lamac (4) em que

solicita a participação desta Comissão na audiência pública da Comissão Especial de

Combate ao Crack e outras drogas da Câmara dos Deputados,  em Alfenas,  para

discutir o enfrentamento ao “crack” na região do lado de Furnas; sejam realizadas

reuniões de audiência pública nos Municípios de Ipatinga e Timóteo, para discutir o

enfrentamento do “crack” nas regiões; seja realizada reunião de audiência pública

para  a  apresentação  das  atividades  do  Programa  Educacional  de  resistência  às

Drogas - Proerd, da Polícia Militar de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Vanderlei Miranda, Presidente – Célio Moreira – Dr. Wilson Batista.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, André Quintão, Glaycon Franco, Gustavo Valadares 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. A seguir, comunica o recebimento de

correspondência  do  Deputado  Adalclever  Lopes,  Presidente  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas desta Casa, em que encaminha as notas

taquigráficas de reunião de audiência pública realizada em 8 de maio, para subsidiar

a elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei nº 398/2011. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.155,  3.159,  3.161,  3.162 e  3.166/2012 (Deputado

André  Quintão);  3.153  e  3.158/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  3.154/2012

(Deputada Rosângela Reis); 3.152/2012 (Deputado Glaycon Franco); 3.157, 3.160 e

3.168/2012 (Deputado Gustavo Valadares); e 3.167/2012 (Deputado Luiz Henrique).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos de Lei nºs 1.182, 1.213 e 1.560/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimento, os dois primeiros, do Deputado Luiz Henrique, e o último, da Deputada

Rosângela  Reis,  aprovados  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.022/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares,  em  virtude  de

redistribuição); 1.899/2011, 2.897/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado André
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Quintão); 2.482/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 3.034/2012 (relatora: Deputada

Rosângela  Reis);  e  3.005/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado

Glaycon  Franco).  São  convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  o  Projeto  de  Lei  nº  1.056/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); ao Procon-MG o Projeto de

Lei  nº  2.805/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares,  em  virtude  de

redistribuição); ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER-MG – e ao autor o

Projeto de Lei  nº  3.122/2012 (relator:  Deputado Glaycon Franco);  à Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – o Projeto de Lei nº 3.123/2012 (relator:

Deputado André Quintão); à Seplag o Projeto de Lei nº 3.124/2012 e à Secretaria de

Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 3.130/2012 (relator: Deputado Luiz Henrique).

Após discussão e votação,  é aprovado o parecer concluindo pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.180/2011

(relator: Deputado Luiz Henrique). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.941 e

3.079/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  Deputados  Glaycon

Franco  e  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, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.722/2011,  3.108  e  3.127/2012  (relator:

Deputado André Quintão);  2.911/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Luiz

Henrique); 3.030 e 3.126/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis). 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 3.106 e 3.125/2012. É aprovado requerimento do Deputado Luiz

Henrique em que solicita seja encaminhado ao Ministério da Saúde ofício solicitando

a análise da possibilidade e da conveniência de serem os protetores e bloqueadores

solares  incluídos  na  lista  de  medicamentos  da  Agência  Nacional  de  Vigilância

Sanitária. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão – Luiz Henrique – Bruno Siqueira –

Gustavo Valadares.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/5/2012

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte  Bechir,  Pompílio  Canavez 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, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a discutir denúncias de agressão, ocorrida na Praça

Floriano Peixoto, em 22/4/2012, praticada por guardas municipais e policiais militares

a  Fernando  da  Silva  Soares,  estudante  de  Arquitetura  da  UFMG,  Rafael  Barros,

membro do Conselho Municipal de Cultura, e Joviano Mayer, advogado, este último

em pleno exercício da profissão, configurando-se violação de direitos fundamentais e

abuso de autoridade. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Cíntia Ribeiro de Freitas, Vice-Presidente da Comissão de Defesa,

Assistência  e  Prerrogativas  da  OAB-MG;  Janaina  Macruz  Inácio,  Produtora  do

Festival Palavra Som; Patrícia Costa de Melo, assessora da Ouvidoria de Polícia do

Estado;  dos  Srs.  William  Rodrigues  Nogueira,  Gerente  de  Licenciamento  e

Fiscalização da Regional Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Ten.

Cel. PM Cícero Leonardo da Cunha, Comandante do 1º Batalhão da PMMG; Cel. PM

José Chagas Diniz Couto, Gerente de Execução Operacional, representando o Cel.

PM  Ricardo  Belione  de  Menezes,  Comandante  da  Guarda  Municipal  de  Belo

Horizonte;  Fernando  Nogueira  Martins  Junior,  Membro  da  Comissão  de  Direitos

Humanos da OAB-MG; Roberto Rolim Andrés, Professor da Escola de Arquitetura da

UFMG;  Joviano  Gabriel  Maia  Mayer,  Rafael  Barros  Gomes  e  Fernando  da  Silva

Soares, vítimas, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
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Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Assume a direção dos trabalhos o Deputado Duarte Bechir.

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

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

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

presença da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Rogério Correia e Gustavo

Perrella.  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  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater suposta arbitrariedade cometida

contra  o  Sgt.  PM  Hermon  Eltz  Santos  quando  da  apreensão  da  arma  de  sua

propriedade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 435/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Antônio dos Santos, com

sede no Município de Caeté.

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 435/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Antônio dos Santos, com sede no Município de Caeté, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  o
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desenvolvimento social da comunidade onde atua.

Com esse propósito, a instituição promove atividades sociais e reivindica, perante

os  poderes  públicos,  benefícios  e  melhoramentos  para  o  Distrito  de  Antônio  dos

Santos.

Tendo em vista o trabalho humanitário desenvolvido pela Associação Comunitária

de Antônio dos Santos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 435/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.718/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Espaço  para  Todos,  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 1.718/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Espaço para Todos, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa de políticas públicas

de interesse comunitário.

Com esse propósito, a instituição zela pela qualidade de vida de seus associados;

realiza  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas,  assistenciais,  educativas  e  de

capacitação para o mercado de trabalho; defende a preservação do meio ambiente;

apoia pesquisas sobre a situação social e econômica de seus assistidos, a fim de
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detectar os problemas existentes e apresentar soluções; luta contra toda forma de

discriminação,  priorizando  a  garantia  dos  direitos  da  família,  da  criança,  do

adolescente, do idoso e das minorias.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária Espaço para Todos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.718/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.552/2011

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 a Associação Nacional de Assistência Social,

Cultura, Esporte e Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de Escola

Formação de Atletas, 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 2.552/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nacional de Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer Sintetic Bool Futebol Clube

Bom de Bola Bom de Escola Formação de Atletas, com sede no Município de Belo

Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 2006.

Visando  à  promoção  da  cultura,  do  esporte  e  do  lazer,  a  instituição  mantém

espaços  para  apresentações  culturais  e  prática  de  esportes;  estimula  a  inclusão

social de crianças e adolescentes em escolas e clubes esportivos; forma atletas em
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especialidades amadoras e profissionais e realiza eventos e campeonatos esportivos.

Além disso, presta assistência social; promove a segurança alimentar e nutricional;

defende  a  universalidade  dos  serviços  de  saúde  e  educação;  fomenta  a

experimentação  de  novos  modelos  socioprodutivos  e  de  sistemas  alternativos  de

produção.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido  pela referida Associação,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.552/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.867/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.867/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Desenvolvimento Educacional e Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que tem

por escopo a prestação de assistência social.

Com esse propósito, a instituição realiza projetos visando à proteção da criança, do
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adolescente,  do  idoso  e  da  mulher;  desenvolve  a  capacitação  e  a  educação

profissional por meio de cursos e treinamentos; oferece programas de reforço escolar;

presta atendimento psicopedagógico; promove atividades culturais, educacionais e de

conscientização ambiental.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Centro  de

Desenvolvimento Educacional e Cultural, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.867/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.026/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação  ONG Desenvolvimento  e  Cidadania,  com  sede no

Município de Nanuque.

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 3.026/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

ONG Desenvolvimento e Cidadania, com sede no Município de Nanuque. Trata-se de

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação  de  assistência  social,  especialmente  a  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade social.

A instituição  desenvolve  programas  para  geração  de  emprego  e  renda;  realiza

cursos de formação técnica profissionalizantes para a integração de seus assistidos
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no mercado de trabalho; executa projetos nas áreas de saúde, educação, cultura,

turismo, informática e agropecuária; fomenta a proteção da família, da infância, da

maternidade, da adolescência e da velhice e apoia a habilitação e a reabilitação de

pessoas com deficiência.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o 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° 3.026/2012 em turno

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.029/2012

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 Amor & Vida, com sede no Município

de Carangola.

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 3.029/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Amor & Vida, com sede no Município de Carangola, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa do bem-estar e da

dignidade de seus assistidos.

Com esse propósito, a instituição promove a proteção da família, da maternidade,

da infância, da adolescência e da velhice, por meio da orientação sobre a formação
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das famílias, a educação dos filhos e o acolhimento dos idosos; ampara as pessoas

carentes por meio da distribuição de materiais, como cestas básicas, agasalhos e

medicamentos; presta assistência médica e odontológica, inclusive com o transporte

de  pacientes  para  internações  e  tratamentos  fisioterápicos;  distribui  literatura

educativa  sobre  higiene,  saúde,  economia  doméstica  e  outras  de  interesse  da

comunidade e fomenta a educação de base e as manifestações culturais, orientando

a formação profissional e a integração no mercado de trabalho.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Beneficente Amor & Vida, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.029/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.039/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bom Retiro – Acobe –, com

sede no Município de Piracema.

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 3.039/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bom Retiro – Acobe –, com sede no Município de Piracema, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo representar os

moradores da  comunidade onde atua na luta por  melhorias  e na defesa de seus

direitos e interesses.
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Com esse propósito,  a instituição realiza diversas atividades, como a busca por

melhorias  nas  áreas  de  infraestrutura,  saúde,  educação,  assistência  social,

agropecuária, abastecimento, transporte, lazer, cultura, esporte e segurança pública;

a proteção da família, da maternidade, da infância, da velhice e das pessoas com

deficiência;  a  doação  de  alimentos,  material  escolar,  roupas,  cobertores,

medicamentos e material de construção para os mais necessitados; a promoção de

palestras,  reuniões festivas, oficinas temáticas e eventos culturais,  proporcionando

entretenimento e fortalecendo os laços sociais e comunitários.

Tendo em vista o trabalho social desenvolvido pela Acobe, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.039/2012, em turno

único, na forma apresentada .

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.053/2012

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 o Centro de Assistência Social Resgatando Vidas de Lambari –

Casvil –, com sede no Município de Lambari.

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 3.053/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Assistência Social Resgatando Vidas de Lambari – Casvil –, com sede no Município

de  Lambari,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

escopo a promoção do bem-estar e da dignidade de seus assistidos.

Com esse propósito,  a instituição protege a família, a maternidade, a infância, a
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adolescência e a velhice; orienta a formação de lares,  a educação dos filhos e o

amparo a idosos; acolhe pessoas carentes e distribui materiais como cestas básicas,

agasalhos  e remédios;  presta  assistência  médica e odontológica,  inclusive com o

transporte  de  pacientes  para  internação  e  tratamento  fisioterápico;  informa  seus

assistidos  sobre  temas  como  higiene,  profilaxia  de  enfermidades  endêmicas  e

infectocontagiosas  e  economia  doméstica  e  fomenta  a  educação  de  base  e  a

formação profissional.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Casvil, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.053/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.075/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe visa declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Antialcoólica  de  União  de  Minas,  com  sede  no

Município de União de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.075/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Antialcoólica de União de Minas, com sede no Município de União de Minas, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo contribuir para a

recuperação de alcoolistas.

Com esse propósito, a instituição incentiva a participação de seus assistidos em

psicoterapia  de  grupo;  trabalha  na  readaptação  dessas  pessoas  à  família  e  à
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sociedade e coopera com organizações similares que tenham objetivo semelhante.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  Associação

Antialcoólica de União de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.075/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.110/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  do

Município  de  Diogo  de  Vasconcelos,  com  sede  no  Município  de  Diogo  de

Vasconcelos.

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 3.110/2012 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Desenvolvimento do Município de Diogo de Vasconcelos, com sede

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

escopo contribuir  para a melhoria da localidade e das condições de vida de seus

moradores.

Com esse propósito, a instituição identifica os problemas da comunidade e busca

meios  para  solucioná-los;  promove  campanhas  de  arrecadação de recursos  para

ocasiões  de  calamidades,  desastre,  viroses  e  dificuldades  similares;  estimula  a

divulgação do esporte e da cultura por meio de torneios, ruas de lazer, festivais e

exposições; presta assistência na área habitacional a famílias de baixa renda, com a
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doação  de  material  de  construção  e  a  organização  de  mutirões;  auxilia  em

atendimentos nas áreas de saúde, educação e transporte.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Conselho

Comunitário  de  Desenvolvimento  do  Município  de  Diogo  de  Vasconcelos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.110/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

3/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro  signatário  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 3/2011 altera os arts. 55, 56, 62 e 70 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/2/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva inserir na Constituição do Estado dispositivo vedando

a  deliberação  da  Assembleia  mediante  voto  secreto,  salvo  as  hipóteses  que

especifica. Naturalmente, são alterados todos os demais dispositivos constitucionais

que fazem expressa referência ao voto secreto. Assim, propõe-se acrescer ao art. 55

da Constituição do Estado o seguinte parágrafo único:

“Art. 55 - (...)

Parágrafo único: Ressalvado o disposto no art. 58, § 2º, e no art. 62, XVI e XVII, em

nenhuma outra hipótese a Assembleia Legislativa deliberará mediante processo de

votação secreta.”

As exceções que se abrem dizem respeito à deliberação acerca de alguns casos de
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perda de mandato, como o do parlamentar que incorre nas vedações previstas no art.

57 da Carta mineira, do parlamentar cujo procedimento for declarado incompatível

com o decoro parlamentar, bem como daquele que sofrer condenação criminal em

sentença transitada em julgado. São ainda ressalvadas da vedação do voto secreto a

deliberação acerca da exoneração, de ofício, do Procurador-Geral de Justiça, antes

do término de seu mandato, bem como sua destituição, na forma da lei orgânica do

Ministério Público.

Quanto ao mais, ficaria vedada a deliberação por escrutínio secreto.

É preciso destacar o caráter de supralegalidade da Constituição Federal, que se

apresenta como fundamento jurídico de todos as demais normas jurídicas. Isso posto,

frise-se que o “caput” do art. 37 da Lei Maior consigna, entre outros, o princípio da

publicidade, a servir de norte a qualquer dos Poderes do Estado. É com base nesse

princípio que se tem, como regra geral, o voto aberto por ocasião de deliberações do

Poder  Legislativo,  visto  que  o  parlamentar  exerce  uma função  de  representação

pública, de modo que é mais que razoável que o representado saiba em que sentido

tem votado o representante. O voto secreto afigura-se como uma garantia do cidadão

comum, de modo que este, ao votar, possa fazê-lo segundo suas convicções mais

íntimas, livre de qualquer pressão espúria que pudesse desvirtuá-lo.  Já quanto ao

parlamentar, sua atuação há de ser a mais transparente possível. Essa a razão pela

qual a regra geral aponta para o voto aberto no processo decisório no âmbito do

Legislativo.

Contudo, os princípios não são absolutos, de modo que, ante razões ponderáveis,

adota-se o voto secreto nas deliberações parlamentares. É o caso, por exemplo, da

deliberação sobre  o  veto  do  Chefe  do  Poder  Executivo.  Fosse o  voto  aberto,  tal

circunstância poderia deixar os parlamentares à mercê do Presidente, sobretudo no

que  toca  à  questão  de  liberação  de  recursos  orçamentários,  o  que  poderia

comprometer seriamente as relações entre tais Poderes e a desejável harmonia e

independência  entre  eles.  Daí  a  Constituição  exigir  o  voto  secreto  nessas

deliberações. Poderia o constituinte estadual divergir dessa disciplina jurídica? Impõe-

se a resposta negativa, ante o disposto no art. 25 da Constituição da República:

“Art.  25  -  Os  estados  organizam-se e  regem-se pelas  Constituições  e  leis  que
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adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

Ora, conforme visto, o processo de votação do veto governamental – aberto ou

público – pode trazer  implicações para as relações entre os Poderes Executivo  e

Legislativo,  levando  a  um  desequilíbrio  favorável  ao  primeiro.  Nesse  sentido,  o

princípio da separação dos Poderes poderia restar comprometido, razão pela qual a

Constituição  estadual  não  pode  discrepar,  nesse  particular,  do  disposto  na

Constituição  da  República.  A  proposta  em  exame,  neste  particular,  mostra-se

incompatível com a Constituição da República e com a jurisprudência do Supremo

Já no caso de deliberação acerca de perda de mandato, também aqui comparecem

razões plausíveis para a votação secreta. O constituinte federal certamente levou em

conta a necessidade de salvaguardar os parlamentares de pressões espúrias que

pudessem  advir  da  opinião  pública,  muitas  vezes  induzida  a  prejulgamentos.  Os

parlamentares, ao deliberar nesses casos, estariam agindo como julgadores, o que

justificaria o voto secreto, para resguardá-los dessas pressões. Mas essa questão é

polêmica, tanto que tramitam no Congresso inúmeras propostas de extinção do voto

secreto. O fato é que o texto da Constituição da República consagra o voto secreto.

Com isso, vincula o constituinte estadual, ante o disposto no art.  27 da Lei Maior,

segundo o qual se aplicam aos Deputados Estaduais as regras da Lei Maior sobre

sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidades,  remuneração,  perda  de  mandato,

licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Trata-se, pois, de preceito

de acatamento compulsório pelos estados. enquadrando-se no domínio de atuação

institucional do constituinte federal. Nesse sentido, vale citar a decisão do Supremo

Tribunal Federal nas ADIs 2.461 e 3.208, relator Ministro Gilmar Mendes: “Emenda

constitucional estadual.  Perda de mandato de parlamentar  estadual mediante voto

aberto.  Inconstitucionalidade.  Violação de limitação expressa ao poder  constituinte

decorrente dos Estados-membros (CF, art. 27, § 1º combinado com art. 55, § 2º)”.

Há ainda a hipótese de eleição dos membros da Mesa da Assembleia,  quando

então parece-nos de rigor a adoção do escrutínio secreto, uma vez que o Deputado

atua como se fora um eleitor,  já que escolhe,  entre seus pares,  aqueles  que irão

compor  a  Mesa.  Também  nesse  ponto,  dissentimos  da  proposta  em  tela,  que

eliminaria a possibilidade do voto secreto para eleição de membros da Mesa diretora.
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Outra hipótese de escrutínio secreto prevista na Constituição do Estado é a relativa

à  aprovação da exoneração,  de  ofício,  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  antes  do

término de seu mandato, bem como a hipótese de destituição dessa autoridade, na

forma da lei orgânica do Ministério Público (art. 62, XVI, XVII).

Afora essas situações previstas constitucionalmente, não vislumbramos nenhuma

outra em que se justifique a adoção do voto secreto. Não obstante, a Constituição do

Estado o prevê também para a aprovação da escolha dos Conselheiros do Tribunal

de  Contas  indicados  pelo  Governador  do  Estado,  dos  membros  do  Conselho  de

Governo indicados pelo Chefe do Executivo, do Conselho Estadual de Educação e do

Conselho  de  Defesa  Social,  de  interventor  em  Município,  dos  Presidentes  e  dos

Diretores  do  sistema  financeiro  estadual  e  de  titular  de  cargo,  quando  a  lei  o

determinar (art. 62, XXIII). Para esses casos, propomos a extinção do voto secreto,

dada a inexistência, a nosso juízo, de razões plausíveis a justificar a sua adoção.

No que concerne ao art.  2º  da proposta em exame, pretende-se fazer  inserir  o

seguinte § 3º no art. 56 da Carta mineira:

“Art. 56 (…)

§ 3º – No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro

de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de

seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa”.

O dispositivo transcrito  não tem como ser inserido na Constituição mineira, pois

colide abertamente com a nova sistemática introduzida pela Emenda Constitucional

federal nº 35. Tal norma subtraiu ao Parlamento a prerrogativa que este detinha de

decidir sobre a prisão ou autorizar a formação de culpa de parlamentar, ao mesmo

passo em que instituiu em favor do Poder Legislativo, por iniciativa de partido político,

a possibilidade de sustar o andamento da ação. Tal disciplina normativa foi adotada

também pela Carta mineira por meio da Emenda à Constituição nº 84, de 22/12/2010.

Nem  poderia  ser  de  outra  maneira,  pois  se  trata  de  norma  de  observância

compulsória em todos os Estados da Federação. Isso posto, impõe-se a supressão

do art. 2º da proposição em análise.

Formalizamos todas as alterações propostas por meio do Substitutivo nº  1, que

apresentamos ao final deste parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 3/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 62 – (…)

XXIII – aprovar, previamente, após arguição pública, a escolha:

a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador do Estado;

b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo Governador do Estado, do

Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social;

c) de Interventor em Município;

d)  dos  Presidentes  das  entidades  da  administração  pública  indireta,  dos

Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual;

e) de titular de cargo, quando a lei o determinar.”.

Art. 2º – Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de maio de 201.

Rômulo Viegas, Presidente - Sebastião Costa, relator - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

32/2012

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de 1/3 dos membros da Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas

Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Délio Malheiros, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/3/2012, a proposição foi distribuída a
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esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva alterar o art. 21 da Constituição do Estado para

vedar  que  pessoas  consideradas  inelegíveis  em  razão  de  atos  ilícitos  sejam

investidas  em  quaisquer  cargos,  empregos  ou  funções  públicas.  Na  justificação,

destacam-se a importância da chamada Lei da Ficha Limpa na história recente da

democracia  brasileira  e  a  pretensão  de  estender  os  efeitos  moralizantes  desse

diploma a toda a administração pública estadual.

A iniciativa parlamentar encontra respaldo no art.  64 da Constituição do Estado,

bem como em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF –, como, por

exemplo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI – nº 1.521-4 e no Recurso

Extraordinário – RE – nº 183.952-0.

No que tange ao conteúdo da proposta, cumpre-nos introduzir o seu exame com o

que  dispõe  o  art.  25  da  Constituição  da  República:  “os  Estados  regem-se  pelas

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

Nesse diapasão, observamos que a Lei nº 869, de 1952, a qual dispõe sobre o

estatuto  dos  funcionários  públicos  civis  do  Estado  de  Minas  Gerais,  estabelece

rigoroso  regime  de  responsabilidade  para  os  servidores  públicos  estaduais,  a

começar  pelo  seu  art.  208,  segundo  o  qual  “pelo  exercício  irregular  de  suas

atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente”. Por seu turno,

os  arts.  244  e  seguintes  do  estatuto  dispõem  sobre  o  regime  disciplinar  dos

servidores, que pode ensejar até a demissão do funcionário, conforme o art. 35, § 1º,

II, da Constituição Mineira.

Outras  leis  definem  o  regime  de  responsabilidade  civil  e  penal  dos  servidores

públicos em geral. Destacam-se, nesse contexto, a Lei Federal nº 8.429, de 1992,

que  “dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes  públicos  nos  casos  de

enriquecimento  ilícito  no  exercício  de  mandato,  cargo,  emprego  ou  função  na

administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”, e o

Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 1940, que instituiu o Código Penal.

Segundo a primeira, também conhecida como Lei de Improbidade Administrativa:
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“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas

na  legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às

seguintes  cominações,  que  podem  ser  aplicadas  isolada  ou  cumulativamente,  de

acordo com a gravidade do fato:

I  -  na hipótese do art.  9°,  perda dos bens ou valor es acrescidos ilicitamente ao

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública,

suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até

três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder

Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário, pelo prazo de dez anos;

II  -  na  hipótese do art.  10,  ressarcimento integral  do  dano,  perda dos bens ou

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda

da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento

de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder

Público  ou  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou

indiretamente,  ainda  que  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  da  qual  seja  sócio

majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III  -  na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de

multa  civil  de  até  cem  vezes  o  valor  da  remuneração  percebida  pelo  agente  e

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”.

Por seu turno, o Código Penal estabelece que:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um

ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a
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Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro)

anos nos demais casos.”.

Observamos, assim, que já há todo um sistema normativo de controle da probidade

do  servidor  público,  conforme ao  instituto  da  estabilidade,  previsto  no  art.  41  da

Constituição da República, segundo o qual:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei

complementar, assegurada ampla defesa.”.

Por  outro  lado,  no  que  tange  aos  requisitos  para  o  ingresso  nos  quadros  da

administração pública estadual, a referida Lei nº 869 dispõe que:

“Art.  13 -  Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer  os seguintes

requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ter completado dezoito anos de idade;

III - haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei;

IV - estar em gozo dos direitos políticos;

V - ter boa conduta;

VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica;

VII - ter-se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos

isolados para os quais não haja essa exigência;

VIII  -  ter atendido às condições especiais,  inclusive quanto à idade, prescrita no

respectivo edital de concurso.”.

Esse dispositivo encontra-se superado em alguns aspectos, tendo em vista o que

dispõem, por exemplo, os incisos I e II do art. 37 da Constituição da República.

Por  sua vez,  a proposição sob exame pode ser compreendida, a um só tempo,

como objetivação do requisito da “boa conduta”, no sentido de afastar julgamentos
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subjetivos de valor nessa seara e garantir a efetividade do princípio da isonomia, e

como generalização do critério da “ficha limpa” enquanto requisito para o ingresso na

administração pública estadual.

Quanto a esse último aspecto,  cumpre destacar  a edição da Lei  Complementar

Federal nº  135,  de 2010,  popularmente conhecida como Lei  da Ficha Limpa,  que

alterou a Lei Complementar Federal nº 64, de 1990, que estabelece, de acordo com o

§ 9º do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, para incluir hipóteses

de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no

exercício do mandato.

Trata-se,  a toda evidência, da fonte de inspiração da proposição analisada, que

pretende estender condicionamentos impostos pela legislação eleitoral àqueles que

pleiteiam exercer cargos eletivos – particularmente as inelegibilidades decorrentes de

atos ilícitos previstas no inciso I do art. 1º da referida Lei das Inelegibilidades – para

os que visam a ocupar quaisquer outros cargos, empregos ou funções públicas no

âmbito do Estado.

Observamos, a propósito, que a Emenda à Constituição nº 85, de 2010, já avançou

nesse sentido, quando determinou a aplicação desses mesmos condicionamentos à

nomeação para o exercício de funções de direção na administração pública estadual.

Posteriormente,  o  Governador  do  Estado  editou  o  Decreto  nº  45.604,  de  2011,

ampliando  a  abrangência  da  restrição  para  o  exercício  de  quaisquer  cargos,

empregos e funções, a título comissionado, no âmbito do Poder Executivo estadual.

De  uma  perspectiva  constitucional,  poder-se-ia  objetar  que  a  norma  proposta

ofenderia o princípio da presunção de inocência, consagrado no inciso LVII do art. 5º

da Constituição da República, bem como o disposto no citado inciso I do § 1º do art.

41 desta e no inciso I do § 1º do art.  35 da Constituição Mineira, que cuidam do

instituto da estabilidade do servidor público.

Cumpre  ressaltar,  entretanto,  que  a  proposição  faz  tão  somente  reforçar  uma

condição  para  o  ingresso  no  serviço  público,  não  afetando  de  qualquer  modo  o

regime disciplinar ou de responsabilidade do servidor que já se encontra em exercício

em cargo,  emprego ou função.  Com efeito,  os  termos “investidura”  e “nomeação”

referem-se ao processo de formação do vínculo do servidor com a entidade pública,
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que se tem por concluído com a entrada em exercício do funcionário. Porém, quanto

ao exercício de cargos em comissão e funções de confiança, que envolvem funções

de  direção,  chefia  e  assessoramento,  entendemos  que  eventual  inelegibilidade

superveniente deve importar no rompimento desse vínculo com o Estado.

Por  outro  lado,  apesar  de  a  questão  da  restrição  da  presunção  de  inocência

decorrente  da  proposição  sob  exame  não  se  equiparar  totalmente  à  discussão

referente à Lei da Ficha Limpa – que diz respeito mais de perto ao exercício dos

direitos políticos passivos e se fundamenta no § 9º do art.  14 da Constituição da

República,  tendo sido,  portanto,  considerada constitucional  pelo Supremo Tribunal

Federal na decisão das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 29 e 30 e da

ADI nº 4578 –, fiamo-nos em que o legislador,  mais que qualquer outro órgão do

Estado,  tem  autoridade constitucional  e legitimidade democrática  para proceder  à

ponderação de princípios fundamentais,  bem como em que as medidas propostas

consubstanciam uma concretização proporcional da moralidade administrativa.

Finalmente,  tendo  em  vista  o  sistema  da  Constituição  Estadual,  bem  como  a

intenção dos autores da proposição e o próprio espírito dos Deputados desta Casa,

se pretendemos abarcar todos os cargos, empregos e funções públicas, de qualquer

dos Poderes e órgãos autônomos do Estado, devemos estabelecer isso claramente

nas disposições gerais da Lei Fundamental, de modo que a norma não fique sujeita a

indevidas  restrições  interpretativas.  Em  face  disso,  apresentamos,  no  final  deste

parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 32/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o § 3º ao art.  23 e o art.  300 à Constituição do Estado, vedando a

investidura em cargos, funções ou empregos públicos e o exercício de cargos em

comissão e funções de confiança, por aqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos,

nos termos da legislação federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 23 da Constituição do Estado o seguinte § 3º:
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“Art. 23 – (...)

§  3º  –  É  vedado  àqueles  inelegíveis  em  razão  de  atos  ilícitos,  nos  termos  da

legislação federal,  o  exercício  de  cargo em  comissão ou função de confiança na

administração  direta  e  indireta  dos  Poderes  do  Estado,  do  Ministério  Público,  do

Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 300:

“Art.  300  –  É  vedada  a  investidura  em  cargo,  função  ou  emprego  público,  de

qualquer natureza ou categoria, daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos

termos da legislação federal.

Parágrafo único –  O disposto no  “caput”  deste  artigo aplica-se aos Poderes do

Estado, às entidades da administração indireta, ao Ministério Público, ao Tribunal de

Contas e à Defensoria Pública,  bem como ao ingresso na atividade notarial  e de

registro.”.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Luzia  Ferreira,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Délio

Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.259/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do  Projeto  de Lei  n° 1.476/2007,  “proíbe o uso de produtos,

materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou

outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Foram anexados a esta proposição os Projetos de Lei nºs 1.472/2011 e 1.484/2011,

de autoria, respectivamente, dos Deputados Tiago Ulisses e Liza Prado, nos termos

do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, por tratarem de matéria de conteúdo similar.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,
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do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei  em estudo proíbe o uso,  no Estado,  de produtos,  materiais  ou

artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto,  sendo  estes

considerados  formas  fibrosas  dos  silicatos  minerais  pertencentes  aos  grupos  de

rochas  metamórficas  das  serpentinas,  isto  é,  a  crisotila  (asbesto  branco),  e  dos

anfibólios,  entre  eles,  a  actinolita,  a  amosita  (asbesto  marrom),  a  antofilita,  a

crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou vários

desses minerais.

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa na

legislatura anterior - o Projeto de Lei n° 1.476/20 07 –, tendo esta Comissão analisado

de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído

por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Não obstante, ao refletir

novamente sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que

viabilizam a sua aprovação.

Primeiramente, cabe ressaltar que a proibição constante no projeto tem o escopo

de proteger a saúde da população do Estado, uma vez que tem sido divulgado na

mídia que o amianto é um produto prejudicial à saúde, o qual pode causar a formação

de tumores cancerígenos no organismo humano.

Na esteira desse problema, diversos países do mundo chegaram a abolir o uso e a

comercialização  do  amianto.  Ocorre  que  o  amianto  utilizado  nesses  países  é  o

amianto anfibólio, considerado nocivo, ao passo que, no Brasil, é utilizado o amianto

crisotila, sobre cuja nocividade existe controvérsia. Em matéria publicada na “Folha

de S.Paulo” de 19/3/2001, o Governador do Estado de Goiás afirma que não foi ainda

realizada nenhuma pesquisa com o amianto crisotila comprovando sua nocividade.

No  que  tange  ao  aspecto  jurídico-constitucional  da  proposição,  tem  o  Estado

competência  para  editar  normas  sobre  produção  e  consumo  bem  como  sobre

proteção e defesa da saúde.

Conforme prevê o  art.  24,  incisos  V e  XII,  da  Constituição Federal,  compete  à

União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  tais
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matérias. De acordo com a sistemática estabelecida pela referida Carta, no âmbito da

competência concorrente, a União limitar-se-á a editar  normas gerais,  cabendo ao

Estado a competência suplementar. Somente no caso de inexistência de lei federal

estabelecendo normas gerais, a competência legislativa do Estado se torna plena.

A União, no uso de sua competência constitucional, editou a Lei nº 9.055, de 1995,

que  disciplina  a  extração,  a  industrialização,  a  utilização,  a  comercialização  e  o

transporte do asbesto ou amianto e dos produtos que o contenham, bem como das

fibras naturais  e artificiais,  de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá

outras providências. Tal norma promove o banimento dos anfibólios e dos produtos

que  o  incorporem  e  permite,  expressamente,  em  seu  art.  2º,  a  extração,  a

industrialização  e  a  comercialização  do  amianto  crisotila.  Reconhece,  ainda,  a

insalubridade na manipulação desse material e determina medidas preventivas, com

expressa remissão à legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, aos

acordos assinados entre os sindicatos dos trabalhadores e seus empregados.

A matéria foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal – STF –, que, em sede

de  medida  cautelar,  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.396  (MC/MS),

declarou  a  inconstitucionalidade  de  legislação  de  idêntico  teor  aprovada  na

Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso sob a forma da Lei nº 2.210, de

2001. Ao examinar a matéria, a relatora da ação, Ministra Ellen Gracie, ressaltou, em

seu voto, que “a polêmica quanto à utilização do amianto chega ao Brasil com certa

defasagem e, muito embora o tipo de amianto aqui empregado não seja o anfibólio,

que está proscrito, nem se tenham as condições de incidência que se verificaram em

outros países, iniciativas de diversas unidades da federação semelhantes à que ora

analisamos têm, em nome da defesa da sanidade de sua população, estabelecido

proibições ao uso e à comercialização de produtos que contenham em sua fabricação

a fibra de crisotila”.

No que toca à competência do Estado membro para editar  normas referentes à

matéria, o STF entendeu que se trata de normas sobre produção e consumo e de

proteção  à  saúde,  sendo,  pois,  a  sua  competência  concorrente  com  a  União.

Entendeu, ainda, no caso concreto, que a referida Lei Federal nº 9.055, de 1995,

estabelece normas gerais sobre a produção do amianto e permite, expressamente, a
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extração, a industrialização e a comercialização da crisotila.

E ainda, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.656-9, a citada Corte julgou

inconstitucional  a  Lei  nº  10.813,  de  24/5/2001,  a  qual  proibia  a  importação,  a

extração, o beneficiamento, a comercialização, a fabricação e a instalação, no Estado

de  São  Paulo,  de  produtos  ou  materiais  contendo  qualquer  tipo  de  amianto,  sob

qualquer forma.

Ocorre que o STF, em recente decisão, em sede de medida cautelar na Ação Direta

de Inconstitucionalidade n° 3.937,  por  maioria  de  v otos,  não referendou a  liminar

concedida pelo relator da ação, Ministro Marco Aurélio, que suspendia a aplicação de

lei  de  conteúdo  similar  do  Estado  de  São  Paulo.  Desse  modo,  mesmo  que

provisoriamente,  ou  seja,  até  que  seja  proferida  decisão  definitiva  no  bojo  do

processo, a lei  estadual que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto continua a ser aplicada.

É  Interessante  aqui  destacar  o  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa  na  referida

medida cautelar:

“(...)  De  fato,  não  parecem  existir  níveis  seguros  para  a  utilização  de  amianto,

inclusive a crisotila. Mendes considera superada, portanto, a chamada 'hipótese do

anfibólio',  ou  seja,  a  conclusão de que apenas  o  amianto  do  tipo  anfibólio  (azul,

marrom  e  outros),  espécie  do  mineral  que  já  está  proibida  no  Brasil,  teria

consequências danosas à saúde humana. As fibras do crisotila têm potencial para

produzir mesotelioma (Mendes, p. 13-16).

(…)

Cabe mencionar, ainda, que existem substitutos à utilização do crisotila. Segundo a

Associação  Brasileira  dos  Expostos  ao  Amianto  (Abrea),  esses  substitutos  estão

disponíveis no mercado brasileiro. Trata-se de fibras artificiais de origem mineral ou

orgânica.

(…)

Em 2004, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), reconheceu que, de

acordo com os critérios adotados pela Organização Mundial de Saúde, não há limites

seguros para a exposição humana. Naquele ato, também reconheceu que telhas e

caixas d'água feitos de crisotila são resíduos perigosos”.
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No seu voto, o Ministro Joaquim Barbosa menciona voto do ex-Ministro Francisco

Rezek, que, em outro julgamento – proferido quando em vigor a Constituição Federal

de 1967, com as modificações impostas pela Emenda Constitucional n° 1, de 1969 –,

defendia  ser  flagrante  despropósito  “entender  que  normas  federais  estabelecem

limites  máximos  à  proteção  da  saúde,  quando,  na  realidade,  essas  normas

constituem um piso, a partir  do qual cada Estado desdobrará, na conformidade de

suas condições e interesses próprios, o patrimônio legislativo. Não há como conceber

possa a União, valendo-se da regra que permite estabelecer normas gerais de defesa

e proteção da saúde, fixar limites a esse empenho protetivo – porventura mais firme

em algumas unidades federadas – em nome da salvaguarda de outros valores, de

outros bens jurídicos que não a própria saúde. Assim, neste exato domínio, jamais

poderia reputar-se ofensiva à Constituição a lei estadual que multiplicasse as cautelas

e  os  métodos  de  defesa  da  saúde,  salvo  quando  ofensiva  a  outra  norma

constitucional, concebida para preservar valor jurídico diverso”. Apesar de antigos e

proferidos  com  base  em  Constituição  anterior,  seus  fundamentos  podem  ser

aplicados atualmente, com base no que preceitua o art. 196 da Constituição Federal

de 1988.

Ainda analisando o voto do Ministro Joaquim Barbosa sobre a competência dos

Estados  para  legislar  concorrentemente  sobre  a  proteção  e  defesa  da  saúde,

encontramos o seguinte:

“(...)

Esse artigo fixa diretrizes a serem seguidas nos conflitos normativos entre os entes

da Federação.

Portanto, o art. 24 parece levar em consideração, implicitamente, a possibilidade de

que a União venha a transbordar o conteúdo previsto para a norma federal geral.

Diante dessa possibilidade, Diogo de Figueiredo Moreira Neto propôs uma solução

interessante:

'As normas específicas baixadas pela União juntamente com as normas gerais ou

os aspectos específicos por acaso nestas contidas, não têm aplicação aos Estados-

membros, considerando-se normas particularizantes federais, dirigidas aos Governo

Federal'.
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Na coexistência de normas federal e estadual:

'A norma específica estadual que regular, direta e imediatamente, uma relação ou

situação  jurídica  concretamente  configurada  afasta  a  aplicação  da  norma  federal

coincidente, salvo se contrariar diretrizes principiológicas da norma geral' (...)”.

O Ministro Joaquim Barbosa afirma ainda que a lei estadual que proíbe o amianto

seria constitucional por duas razões.

A primeira diz respeito à existência de tratado internacional a respeito – Convenção

n° 162 da Organização Internacional do Trabalho –, promulgado por meio do Decreto

n° 126, de 22/5/91, que se configura compromisso as sumido formalmente pelo Brasil

de  desenvolver  e  implementar  medidas  para  proteger  o  trabalhador  exposto  ao

amianto.

A Convenção seria uma norma protetora de direitos fundamentais, em especial o

direito  à  saúde,  ao meio  ambiente equilibrado e  a dignidade da pessoa humana,

também encontrando amparo na valorização do trabalho  humano,  justiça  social  e

defesa  do  meio  ambiente,  como  fundamentos  da  ordem  econômica.  Assim,  o

conteúdo do referido tratado internacional seria um critério definitivo para se avaliar o

exercício da competência legislativa dos Estados, uma vez que possui, no mínimo, o

“status” de norma supralegal e infraconstitucional.

É importante destacar que a citada convenção previu que, constatadas a existência

e a viabilidade de substitutos ao amianto, os assinantes do tratado deveriam preferir

esses substitutos. Desse modo, é desprovido de sentido e de fundamento jurídico o

entendimento de que tal comando tenha eficácia somente para a União e não para os

Estados e Municípios.

A segunda razão apresentada pelo Ministro é que seria “inadequado concluir que a

lei federal exclui a aplicação de qualquer outra norma ao caso. A pré-existência da

Convenção impede que se tente elevar a lei  ordinária federal ao status de norma

geral. Em verdade. É a Convenção que possui tintas de generalidade.

A distinção  entre  lei  geral  e  lei  específica  é  inaplicável  ao  caso  de  leis  sobre

amianto. E isto por uma razão simples: em matéria de defesa da saúde, matéria em

que os Estados têm competência, não é razoável que a União exerça uma opção

permissiva no lugar do Estado, retirando-lhe a liberdade de atender, dentro de limites



1261
____________________________________________________________________________

razoáveis,  os  interesses  da  comunidade.  O  exercício  desta  opção  esvaziaria  o

compromisso assumido pelo Brasil na Convenção”.

A proposição em tela, contudo, possui vícios de natureza constitucional, como, por

exemplo, a previsão de obrigações ou de competências para o Poder Executivo. O

STF é pacífico quanto ao fato de que tal disposição viola o princípio fundamental da

separação  dos  Poderes.  Com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  às  normas

constitucionais  e legais  vigentes,  bem como à técnica legislativa,  apresentamos o

Substitutivo n° 1 ao final deste parecer.

No  substitutivo  mencionado,  alteramos  ainda  a  data  de  vigência  de  alguns

dispositivos, em observância ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista os

efeitos práticos que a proibição possa gerar. Isso porque é importante dar um prazo

razoável  para  que  os  fabricantes,  atacadistas  e  varejistas  possam  enfrentar  o

banimento  do  uso  do  amianto,  especialmente  em  telhas  para  cobertura,  com  a

fixação de obrigações  mais  rigorosas,  e  para  que os fabricantes  cumpram  essas

obrigações no período compreendido entre a data da publicação da lei e a data fixada

para o banimento.

Como não existem estudos que garantam que as fibras alternativas não ocasionam

perigo aos seres humanos depois de inaladas, também entendemos ser pertinente

incluir no substitutivo artigo que disponha sobre o controle dos substitutos do amianto.

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

também  deve  se  manifestar  sobre  os  Projetos  de  Lei  n°s  1.472  e  1.484/2011,

anexados à proposição. Sendo assim, informamos que todos os fundamentos aqui

apresentados se aplicam a eles, tendo em vista possuírem o mesmo conteúdo da

proposição em análise.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 1.259/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de

amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,  tenham  fibras  de

amianto na sua composição e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Ficam proibidos em todo o território  do E stado,  obedecidos os  prazos

dispostos no art. 2°, a importação, o transporte, o  armazenamento, a industrialização,

a  comercialização  e  o  uso  do  amianto  ou  asbestos  e  de  outros  minerais  que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos em sua composição.

Art.  2° – O encerramento das atividades relacionada s no art.  1° obedecerá aos

seguintes prazos, contados a partir da publicação desta lei:

I – 96 (noventa e seis) meses, para a importação e transporte;

II  –  102  (cento  e  dois)  meses,  para  o  armazenamento,  a  industrialização  e  a

comercialização  pela  indústria  dos  produtos  que  contenham  quaisquer  tipos  de

amianto ou asbestos em sua composição;

III  –  110  (cento  e  dez)  meses,  para  a  comercialização  pelos  estabelecimentos

atacadistas e varejistas dos produtos que contenham quaisquer tipos de amianto ou

asbestos em sua composição;

IV – 120 (cento e vinte) meses, para o uso dos produtos que contenham quaisquer

tipos de amianto ou asbestos em sua composição.

Art. 3° – Até o vencimento do prazo estabelecido no  inciso II do art. 2°, as empresas

fabricantes de produtos que contenham amianto ou asbestos em sua composição

instaladas no território do Estado ficam obrigadas a:

I – realizar medições de concentração de poeira de amianto em suspensão no ar

nos locais de fabricação, em intervalos não superiores a seis meses, tomando como

referência normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, devendo

as medições serem realizadas por instituições credenciadas pelo Instituto Nacional de

Metrologia – Inmetro –;

II – não permitir o trabalho de fabricação de produtos em locais onde as medições

acusarem  concentrações  maiores  que  0,10  f/cm3  (zero  vírgula  dez  fibra  por

centímetro cúbico);

III  –  divulgar  aos  trabalhadores  que  atuam  na  fabricação  de  produtos  que

contenham  amianto  ou  asbestos  em  sua  composição  normas  de  segurança

relacionadas a sua utilização segura e responsável;

IV – realizar campanhas semestrais de qualificação e de divulgação ampla sobre os
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riscos e a forma correta da utilização dos produtos à base de amianto.

Art. 4° – Os substitutos do amianto, quando introdu zidos no mercado, deverão estar

sujeitos  a  normas  rígidas  de  controle,  nos  termos  de  regulamento,  tendo  como

objetivo manter a proteção à saúde, até que se comprove, por pesquisas, que não

são prejudiciais à saúde humana.

Art. 5° – O descumprimento ao disposto nesta lei ou  na sua regulamentação sujeita

o infrator às penas estabelecidas no XXIX do art. 10 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de

agosto de 1977.

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Luiz Henrique – André

Quintão – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.482/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Paulo  Lamac,  a  proposição em epígrafe “revoga a Lei

Estadual nº 13.958, de 26 de julho de 2001”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame pretende revogar a Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001,

que cria a Área de Proteção Ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo e dá outras

providências.

Segundo  o  autor,  o  processo acelerado de expansão urbana dessa região  e  a

ausência de implementação de ações objetivas teriam levado à descaracterização da

APA,  havendo  a  necessidade  de  regulamentação  diferenciada,  para  permitir  a

preservação das áreas verdes remanescentes e o ordenamento da ocupação. Nesse
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contexto, ele observa que a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Belo

Horizonte (Lei nº 7.166, de 1996) teria estabelecido, dentro dos limites da área, os

zoneamentos ZEIS, ZP1, ZAR2, ZPAM, ZE, que têm características mais rigorosas e

mais  condizentes  com  a  realidade  do local  do  que  a  proteção  conferida  pela  lei

estadual. Ainda de acordo com o parlamentar, não se justificaria a manutenção da

referida área como APA, pois que inócua, já que ela não seria dotada de atributos

suficientes para manter essa condição.

Observamos,  inicialmente,  que  o  objeto  desse  projeto  não  se  encontra  entre

aqueles de iniciativa privativa,  indicados no art.  66 da Constituição do Estado, de

modo que não vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por atuação

parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência

concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1o a 4o do mesmo artigo, que à União

compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados membros da

Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em

função  das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em

temas eventualmente não regulados por lei federal.

A Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II,

III  e  VII,  da  Constituição  Federal,  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza – Snuc – e dá outras providências. Contém, portanto, as

normas gerais sobre a matéria.

Nos termos do art. 22 dessa lei, que trata da criação de unidades de conservação:

“Art. 22 – As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(…)

§ 7º – A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica”.

Vale  dizer,  a  extinção  de  unidade  de  conservação  da  natureza  regularmente

instituída depende de lei específica, de modo que a proposição examinada é mesmo

o instrumento adequado e necessário à finalidade a que se destina.

Entendemos  por  bem  ouvir  os  órgãos  ambientais  estaduais  responsáveis  e
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baixamos  o  projeto  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável – Semad – e ao Instituto Estadual de Florestas – IEF.

A Semad apresentou nota técnica com a sugestão de substitutivo,  baseado em

estudo do Instituto de Geociências Aplicadas – IGA –, pelo qual a área da unidade de

conservação seria retificada, sendo sua gestão compartilhada com o Município de

Belo Horizonte. Segundo a Pasta, ao invés de revogar a lei que criou a APA, o ideal

seria  a  sua adequação,  fazendo  com  que  a  referida  APA efetivamente  cumpra  a

função para a qual foi criada e para que, simultaneamente, possa ser regularizado o

ordenamento  dessa  região.  Em  síntese,  eis  os  motivos  para  a  apresentação  do

substitutivo:

- A APA Fazenda Capitão Eduardo está localizada na periferia da capital mineira,

nos  limites  dos  Municípios  de  Sabará  e  Santa  Luzia,  na  região  nordeste.  Sua

efetivação representa um instrumento de proteção, ordenamento e democratização

do  espaço  em  uma  das  poucas  regiões  do  Município  de  Belo  Horizonte  que

apresentam áreas em urbanização e não urbanizadas com características rurais.

-  Em  2006,  o  IGA  desenvolveu  um  trabalho  em  que  foi  realizado  o

georreferenciamento da área, conforme memorial descritivo contido na Lei nº 13.958,

de  2001,  com  equipamentos  geodésicos  e  respeitando  as  normas  do  Instituto

Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  –  Incra  –,  concluindo  que  a  APA

apresenta uma área de 521,9252ha,  e não 260ha, conforme consta do art.  1º  da

mencionada lei.

- Seria imperiosa a revogação do art. 3º da Lei nº 13.958, de 2001, em virtude do

que estabelece a Lei  Federal  nº  9.985, de 2000, que dispôs que as unidades de

conservação sujeitar-se-ão a regime especial de administração, ao qual se aplicam

garantias adequadas de proteção.

-  Considerando-se  que  a  APA está  inserida  unicamente  no  Município  de  Belo

Horizonte e que irá favorecer a comunidade ali instalada, é necessária a participação

desse Município, mediante gestão compartilhada.

-  Finalmente, impõe-se a revogação do disposto no art.  5º da Lei nº 13.958, de

2001, uma vez que fica implícita a sujeição daqueles que não observarem o disposto

nas leis de forma geral,  inclusive no que diz respeito a sanções civis,  criminais e
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administrativas, no caso de infração da norma ambiental.

Comungamos  do  entendimento  manifestado  pela  Semad,  sendo  certo  que  a

solução proposta  é  plenamente compatível  com as pretensões do autor  e com a

iniciativa do Município de Belo Horizonte. Dessa forma, apresentamos substitutivo,

nos termos em que foi sugerido pela Pasta, apenas realizando algumas modificações

em respeito à técnica legislativa.

Por  fim,  dada  a  relevância  do  estudo  do  IGA intitulado  “Áreas  de  Proteção

Ambiental  no  Estado de Minas Gerais:  Demarcação e  Estudos  para  Zoneamento

Ecológico”,  referente à APA em questão,  realizado no ano de 2006,  faz-se a sua

anexação ao processo.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.482/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  13.958,  de  26  de  julho  de  2001,  que cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º – Fica declarada Área de Proteção Ambiental – APA – Fazenda Capitão

Eduardo a área de 521,9252ha (quinhentos e vinte e um hectares, noventa e dois

ares e cinquenta e dois centiares) e perímetro de 12.430,24m (doze mil quatrocentos

e trinta metros e vinte e quatro centímetros), situada no Município de Belo Horizonte e

descrita no anexo desta lei.

Parágrafo único – As coordenadas referidas no anexo encontram-se representadas

no Sistema UTM – Projeção Universal Transversa de Mercator –, referenciadas pelo

Meridiano  Central  nº  45  Wgr;  tendo  como  o  “datum”  o  SAD-69.  Os  azimutes  e

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 13.958, de 2001, o anexo desta lei.

Art.  3º  – O art.  4º  da Lei  nº  13.958,  de 2001,  passa a vigorar  com a  seguinte
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redação:

“Art.  4º  –  O  Estado  articular-se-á  com  o  Município  de  Belo  Horizonte  para  a

implantação, administração e gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo.

§1º  –  Para  a  efetivação  do  previsto  no  “caput”,  será  realizada  a  revisão  do

zoneamento em conformidade com o que dispõe o Plano Diretor do Município de Belo

Horizonte.

§2º – Para a gestão da APA Fazenda Capitão Eduardo, será constituído conselho

consultivo composto por representantes dos poderes públicos estadual e municipal e

de entidades da sociedade civil organizada.”.

Art. 4º – Ficam revogados os arts. 3º e 5º da Lei nº 13.958, de 2001.

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

Anexo

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de 2012)

“Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001)

A  APA  Fazenda  Capitão  Eduardo  tem  os  seguintes  limites,  medidas  e

confrontações: inicia-se na barra do ribeirão da Onça com o rio das Velhas, chamado

de Ponto 1, Marco de Referência IGA 249, de coordenadas UTM E = 617689,0380 e

N = 7808792.0920; desse Ponto 1, sobe pela margem esquerda do rio das Velhas,

aproximadamente  4.627,00m,  até  encontrar  o  denominado  Ponto  2,  Marco  de

Referência IGA 250, de coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890;

desse  Ponto  2,  segue em  linha  reta,  com  azimute  de  270º  e  distância  de  705m

metros, passa com aproximadamente 41,30m, pelo Marco de Referência IGA 250 de

coordenadas UTM E = 618892,0480 e N = 7805999,8890 e mais, aproximadamente,

658,00m, pelo Marco de Referência IGA 247, de coordenadas UTM E = 618234,0840

e N = 7805999,9550, até encontrar na rua dos Moreiras o denominado Ponto 3; desse

Ponto 3, segue pela rua Carlos Drumond de Andrade, aproximadamente 50m, depois

pela rua Beira Linha, antigo leito da estrada de ferro, aproximadamente 2.326m e

depois pela rua Padre Argemiro Moreira, aproximadamente mais 200m, até encontrar

o  Marco IGA 248,  de  coordenadas  UTM E = 616000,1840 e  N = 7806636,8440,

localizado no passeio da rua Padre Argemiro Moreira, denominado Ponto 4; desse
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Ponto 4, segue em linha reta com azimute de 0º e distância aproximada de 1.229m;

passa aproximadamente 1.200m pelo Marco de Referência IGA 251, de coordenadas

UTM E = 615999,9570 e N = 7807838,832, até encontrar a margem direita do canal

da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – ribeirão da Onça, no ribeirão da Onça,

denominado Ponto 5; desse Ponto 5, desce pela margem direita do ribeirão da Onça,

aproximadamente 3.292m, até encontrar a barra desse ribeirão da Onça com o rio

das Velhas no Ponto 1, início e fim desta descrição.”.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 159/2011, enviou a esta Casa

o projeto de lei em epígrafe, 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 13/1/2005, nº 15.474, de 28/1/2005, e a Lei Delegada

nº 174, de 26/1/2007, 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.

O projeto foi originalmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A requerimento

aprovado em 6/3/2012, foi o projeto encaminhado também à Comissão de Saúde,

para receber parecer sobre o mérito.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 17,

que apresentou.

Por meio da Mensagem nº 206/2012, o Governador encaminhou emenda ao projeto

em tela. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do Projeto de

Lei nº 2.745/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de
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Constituição de Justiça, com a Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça,

na forma da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3 por ela apresentada. Apresentou, ainda,

as Emendas nºs  18 a 20.  A Emenda nº19,  que apresentou,  incorporou o teor  da

emenda encaminhada pelo Governador.

Agora vem o projeto a esta Comissão para que emita parecer sobre o mérito, nos

termos do art.188, combinado com o art.102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise trata da instituição de carreiras ligadas à área da saúde,

no âmbito do Poder Executivo. Propõe-se a criação da carreira de Médico da Área de

Gestão e Atenção à Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde - SES -, e de Médico

Perito.

Com vistas  a  compor  os  quadros  da  carreira  de  Médico  da  Área de  Gestão e

Atenção à Saúde,  o projeto prevê 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  na Lei  nº  15.462,  de  13/1/2005,  em 994 cargos da

carreira  de  Médico  da  Área  de  Gestão  e  Atenção  à  Saúde.  A proposição  prevê

também a criação de 496 cargos de provimento efetivo da carreira de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde.

O projeto propõe ainda a transformação dos cargos correspondentes às funções

públicas da carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde e de 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,  em  cargos  da  carreira  de

Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde. Também os servidores efetivados em

decorrência da Lei Complementar nº 100, de.05/11/2007, em exercício da função de

médico, que estejam lotados na SES, passam a integrar a carreira de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde.

Segundo  o  projeto,  os  servidores  que irão  integrar  a  nova  carreira  terão  carga

horária de vinte horas. O projeto também contém normas sobre o posicionamento nas

novas tabelas da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde dos

servidores cujos cargos serão transformados em cargos da carreira instituída.
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Além disso, a proposição prevê a criação da 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,  bem como a  carga

horária, as normas de desenvolvimento na nova carreira, e a respectiva tabela de

vencimentos.

Pretende-se também alterar as atividades de regulação da assistência à saúde e de

auditoria assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS: a designação de servidores

para tais atividades está limitada àqueles ocupantes de cargos de provimento efetivo

ou função pública. Institui-se, ainda, o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -

para esses servidores.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou 17 emendas. A Emenda nº 17 foi

fruto de proposta de emenda votada e aprovada na reunião em que se apreciou o

projeto de lei  em análise.  Tal emenda objetiva a criação da carreira de Cirurgião-

Dentista,  no  âmbito  do  Poder  Executivo.  Entendemos  que  tal  dispositivo  não  é

pertinente à matéria tratada na proposição em comento.

A Comissão de Administração Pública apresentou a Emenda nº 18 para uniformizar

o tratamento entre os Médicos Peritos e os Médicos da Área de Gestão e Atenção à

Saúde, garantindo que o posicionamento dos servidores na carreira de Médico Perito

não acarretará redução no seu vencimento básico. Além disso, por meio da Emenda

nº  19,  que  apresentou,  aquela  Comissão  acatou  a  emenda  encaminhada  pelo

Governador  com  o  objetivo  de  reajustar  os  valores  da  remuneração  dos

Coordenadores Estaduais,  Macrorregionais  e Médicos Plantonistas.  Na mensagem

em  que  encaminhou  a  emenda,  o  Chefe  do  Executivo  justificou  que  houve  uma

defasagem  nos  valores  inicialmente  previstos  para  pagamento  do  prêmio  por

desempenho de metas devido ao prazo decorrido entre o cálculo e o envio do projeto

à Assembleia Legislativa. Segundo a mensagem, “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”.

A Comissão de Administração Pública propôs também alterar a Emenda nº 3, da
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Comissão de Constituição e Justiça, que dá nova redação ao art. 31. Apresentou,

então, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3 para deixar mais claro que a regra contida

no art. 31 do projeto aplica-se somente aos servidores de que trata o inciso VI do art.

20  da  Lei  nº  13.317,  de  24/9/99,  que  exercerem  as  atividades  de  regulação  da

assistência  à  saúde  e  de  auditoria  assistencial  do  SUS.  Tais  servidores  serão

designados por ato do Secretário de Estado de Saúde. Já as demais autoridades

sanitárias,  previstas  no  referido  art.  20,  permanecerão  exercendo  as  funções

especificadas na lei. Como a Subemenda nº 1 preserva as alterações propostas na

Emenda nº 3 da Comissão de Constituição e Justiça, fica esta prejudicada com a

aprovação da referida subemenda.

Consideramos que as medidas previstas no projeto podem contribuir para que os

serviços públicos de que trata se tornem mais eficientes e para a valorização dos

servidores médicos, buscando um tratamento isonômico para os profissionais da área

que integram o Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo Estadual.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas

nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça; com a

Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda nº 1,

apresentada pela Comissão de Administração Pública; com as Emendas nºs 18 a 20,

também apresentadas pela Comissão de Administração Pública; e pela rejeição da

Emenda nº 17, da Comissão de Constituição e Justiça.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3 fica prejudicada a Emenda nº

3 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.811/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela assegura o

acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a procriação

medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva submetidos ao tratamento
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de câncer no âmbito do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi analisada preliminarmente pela primeira,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  visa  a  assegurar  o  acesso  às  técnicas  de  reprodução

medicamente assistida na rede pública de saúde do Estado aos pacientes em idade

reprodutiva que forem submetidos a procedimentos para tratamento de câncer que

impliquem esterilidade, tais como cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Para tanto,

estabelece que esses pacientes terão prioridade na coleta de seus gametas – óvulos

e espermatozoides – e que a eles será assegurado todo o tratamento de procriação

assistida, incluindo a preservação, a conservação, a distribuição e a transferência dos

gametas.

A proposição determina que o consentimento do beneficiário deve ser formalizado

por meio de instrumento particular que contenha a indicação médica para o emprego

de  técnicas  de  tratamento  oncológico  consideradas  esterilizantes  e  os  aspectos

técnicos  e  as  implicações  médicas  decorrentes  da  procriação assistida.  Ademais,

autoriza  o  Estado  a  formalizar  convênios  ou  contratar  empresas  da  área  para

complementar os serviços da rede pública quando necessário.

Até a última década, o câncer era um doença de extremos: os pacientes eram em

sua grande maioria crianças – por causas genéticas – e adultos após os 50 anos –

devido  a  causas  genéticas  combinadas  com  fatores  externos.  Do  ponto  de  vista

epidemiológico,  esse  quadro,  porém,  está  mudando.  De  acordo  com  o  Instituo

Nacional do Câncer – Inca –, os tumores mais comuns entre os adultos jovens são o

linfoma, a leucemia e os cerebrais, mas também é grande a ocorrência em testículos

e mamas. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas revelou que

26% dos casos de melanoma (câncer de pele raro e grave) diagnosticados são de
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pacientes com idade inferior a 26 anos. Outro levantamento realizado pelo Hospital

do Câncer de São Paulo apontou que o índice de câncer de mama em mulheres com

idade inferior a 35 anos quase triplicou, correspondendo a 16,8% das notificações.

Ainda que o câncer seja uma doença muito grave, com os diagnósticos cada vez

mais precoces e os protocolos de tratamento avançados, a taxa média de sobrevida

desses  pacientes  é  de  70%.  Entretanto,  alguns  tipos  de  drogas  utilizadas  no

tratamento quimioterápico para câncer podem causar infertilidade tanto no homem

como na mulher, o que pode vir a frustar o desejo de maternidade ou paternidade de

pacientes jovens com diagnóstico de câncer. Os oncologistas, por meio de pesquisas,

constataram que drogas quimioterápicas utilizadas, principalmente, nos tratamentos

de linfomas, de leucemias e de câncer de mama causam taxas de infertilidade acima

de 50% para ambos os sexos. Os remédios do composto quimioterápico para matar

as células cancerosas podem também destruir as células que originam os óvulos e os

espermatozoides.

Atualmente, com a inovação das tecnologias reprodutivas,  é possível congelar e

armazenar  por  tempo  indeterminado  óvulos,  espermatozoides,  embriões  e  tecido

ovariano para,  no futuro,  serem utilizados com auxílio  de técnicas de  reprodução

assistida,  preservando-se,  assim,  a  capacidade  reprodutiva.  Todo  esse  processo

depende de fatores como o tipo de câncer, a idade da pessoa, o estadiamento da

doença e, consequentemente, da sobrevida do paciente.

No caso dos homens, por meio da criogênese, os espermatozoides são coletados,

congelados e armazenados em nitrogênio líquido, que mantém suas características

iniciais, como qualidade e grau de concentração, por tempo indeterminado. Por sua

vez, a criopreservação de óvulos e tecido ovariano consiste no método de vitrificação,

em que essas células são desidratadas e depois imersas em um meio crioprotetor

para serem congeladas.

A coleta é realizada anteriormente ao processo de tratamento com radioterapia ou

quimioterapia,  ou  de  cirurgias  como  vasectomia.  Posteriormente,  no  momento

desejado, os gametas podem ser utilizados para a reprodução assistida por meio de

técnicas como a inseminação artificial ou a fertilização “in vitro”, por exemplo. Para os

pacientes  que  já  têm  parceiro,  há,  ainda,  a  possibilidade  de  congelamento  de
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embriões, um procedimento também já bem estabelecido.

Embora  as  técnicas  atuais  da medicina  reprodutiva  permitam a  preservação da

fertilidade em pacientes com câncer, elas são dispendiosas e consequentemente de

acesso restrito.

O planejamento familiar é direito assegurado pelo § 7º do art. 226 da Constituição

da  República  de  1988,  que  incumbe  ao  Estado  a  competência  para  prover  os

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. A Lei Federal nº

9.263,  de  12/1/96,  regulamenta  esse  dispositivo  constitucional  e  institui  o

planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher,

pelo homem ou pelo casal.

Em seu art. 3º, a citada lei estabelece que as instâncias gestoras do Sistema Único

de Saúde – SUS –, em todos os seus níveis de atuação, são obrigadas a garantir, em

toda a rede de serviços de atenção à saúde da mulher, do homem ou do casal, ações

que incluam como atividades básicas a assistência à concepção e à contracepção,

entre outras. Esse diploma legal garante, ainda, o acesso igualitário a informações,

meios,  métodos  e  técnicas  disponíveis  para  regulação  da  fecundidade  e  o

oferecimento  de  todos  os  métodos  e  técnicas  de  concepção  e  contracepção

cientificamente aceitos que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas,

garantida a liberdade de opção.

A Portaria GM/MS nº 426, editada pelo Ministério da Saúde em 22/3/2005, instituiu

a  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  em  Reprodução  Humana  Assistida  e

estabelece que a referida política deve ser implantada de forma articulada entre o

Ministério da Saúde, as secretarias de Estado de saúde e as secretarias municipais

de saúde,  para organizar  uma linha de cuidados integrais,  identificar  os aspectos

determinantes e condicionantes dos principais problemas de infertilidade em casais

em  sua  vida  fértil,  definir  critérios  técnicos  mínimos  para  o  funcionamento,  o

monitoramento e a avaliação dos serviços que realizam os procedimentos e técnicas

de reprodução humana assistida, entre outros objetivos.

Em  âmbito  estadual,  a  Lei  nº  11.335,  de  20/12/93,  dispõe  sobre  a  assistência

integral, pelo Estado, à saúde reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoção
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de ações médicas e educativas que compreendem o planejamento familiar, de modo

a favorecer o livre exercício dos direitos reprodutivos. A atenção à saúde sexual e

reprodutiva também é um dos objetivos da Política Estadual de Atenção Integral à

Saúde do Homem, instituída pela Lei nº 18.874, de 20/5/2010.

Como  se  vê,  o  direito  à  constituição  de  prole  está  assegurado  por  diversos

dispositivos  no  ordenamento  jurídico.  Considerando-se  as  peculiaridades  do

tratamento  de  câncer  que  pode  levar  jovens  pacientes  à  infertilidade,  julgamos

meritória a apresentação de proposição com vistas a fornecer-lhes meios de formar

uma família no futuro. A garantia de prioridade para coleta de gametas nos serviços

de  reprodução  humana  assistida  se  faz  necessária  para  essas  pessoas,  dada  a

importância do início imediato da propedêutica para aumentar as chances de cura.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, a fim de aperfeiçoar o texto da proposição em tela. Desse modo,

essa Comissão sugeriu a retirada do termo “mineiros” do art. 1º do projeto, uma vez

que limitar o âmbito de abrangência da prestação de serviço público de saúde apenas

para os cidadãos mineiros, isto é, nascidos no Estado de Minas Gerais, estabelece

um fator de discriminação por  origem e,  portanto,  contraria  o disposto no art.  5º,

“caput”, da Constituição da República, que consagra o tratamento igualitário como

direito fundamental do cidadão.

Com relação ao art. 3º da proposição em comento, a Comissão de Constituição e

Justiça apontou a sua inocuidade, visto que a celebração de contratos ou convênios

por  parte  do  Poder  Executivo  não  requer  aprovação  ou  autorização  legislativa,

conforme  disposto  no  art.  90,  XVI,  da  Constituição  mineira.  Por  fim,  a  referida

Comissão  justificou,  ainda,  que  o  art.  4º  da  proposição  em  análise  contraria  as

disposições da Lei Federal nº 9.782, de 26/1/99, que confere à Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa – competência para regulamentar, controlar e fiscalizar

os serviços de reprodução humana assistida.

Esta  Comissão  entende  que  são  pertinentes  as  alterações  propostas  pela

Comissão de Constituição e Justiça por meio do Substitutivo n° 1.  Consideramos,

ainda, conveniente a substituição da expressão “procriação medicamente assistida”

por  “reprodução  humana  assistida”  com  vistas  a  alinhar  o  texto  da  norma  à
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terminologia utilizada pelo Ministério da Saúde. Apresentamos, pois, a Emenda nº 1

ao Substitutivo nº 1, a fim de promover essa modificação ao texto da norma.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.811/2012, 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

Substitua-se no texto do Substitutivo nº 1 a expressão “procriação medicamente

assistida” por “reprodução humana assistida”.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 147/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 147/2011, de autoria do Deputad o Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de Morada

Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova de Minas, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 147/2011

Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de

Paulo de Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1° – Fica declarada de utilidade pública a enti dade Vila Vicentina da Sociedade

São Vicente de Paulo de Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada

Nova de Minas.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator – Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 862/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 862/2011, de autoria da Deputad a Rosângela Reis, que declara

de  utilidade  pública  a  Creche  Novo  Lar,  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° 862/2011

Declara de utilidade pública a Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Cre che Novo Lar,  com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 985/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 985/2011, de autoria da Deputad a Rosângela Reis, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com sede no

Município de Belo Oriente, 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° 985/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Novo Oriente, com
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sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação Cultural  Comunitária

Novo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  1.470/2011,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado -

Eptom -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a

Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Atendimento  e  Aprendizagem  de

Adolescentes e Jovens - Eptom -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Atendimento  e

Aprendizagem  de  Adolescentes  e  Jovens  -  Eptom  -,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.471/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.471/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que
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declara de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão

Social – Ipram –, com sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.471/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Paulo Roberto Ferreira de Faria de Inclusão

Social – Ipram –, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Paulo Roberto Ferreira de

Faria de Inclusão Social – Ipram –, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.545/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  2.545/2011,  de autoria  do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.545/2011

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Amor Fraterno, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Amor

Fraterno, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.773/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.773/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social - Asbem -, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.773/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social - Asbem -, com sede

no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social -

Asbem -, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 16 de maui de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.829/2012, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Geraldo de Assis Toledo, com sede no

Município de Bocaina de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.829/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  Geraldo de  Assis  Toledo,

com sede no Município de Bocaina de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Geraldo de

Assis Toledo, com sede no Município de Bocaina de Minas.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.886/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.886/2012,  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis, que

declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente,  Criança e ao

Idoso  do Município  de  Ipaba  -  AAACIMI  -,  com  sede no  Município  de  Ipaba,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.886/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente, Criança e ao

Idoso do Município de Ipaba - AAACIMI -, com sede no Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente,
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Criança e ao Idoso do Município de Ipaba - AAACIMI -, com sede no Município de

Ipaba.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.894/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.894/2012, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

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

de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.894/2012

Declara de utilidade pública a entidade Casa de 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 entidade Casa de 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 Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.909 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.909/2012, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de

utilidade pública a Oficina de Saúde Preventiva de Araxá – Ospa –, com sede no

Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 2.909/2012

Declara de utilidade pública a entidade Oficina de Saúde Preventiva de Araxá –

Ospa –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Oficina de Saúde Preventiva

de Araxá – Ospa –, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.929/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.929/2012, de autoria do Deputado José Henrique, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  para  Desenvolvimento  da  Vila  do

Bueno - Ascodovib -, com sede no Município de Conselheiro Pena, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.929/2012

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.930 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.930/2012, de autoria do Deput ado Luiz Carlos Miranda, que

declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Petrovale, com sede no Município

de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.930/2012

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Amigos do Petrovale, com

sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.934 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.934/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Creche Infantil Os Três Porquinhos, 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° 2.934/2012

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Infantil Os Três Porquinhos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.943 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.943/2012, de autoria do Deput ado  Zé Maia, que declara de

utilidade  pública  o  Roupeiro  Santa  Rita  de  Cássia,  com  sede  no  Município  de

Ituiutaba, 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° 2.943/2012

Declara de utilidade pública a entidade Roupeiro Santa Rita de Cássia, com sede

no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Roupeiro Santa Rita de

Cássia, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.944 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.944/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados por Invalidez – Adapi –,

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° 2.944/2012

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.  1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Aposentados por

Invalidez – Adapi –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.948 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.948/2012, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Vida e Esperança Tirol, 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° 2.948/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida e Esperança Tirol, com
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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  Comunitária  Vida  e

Esperança Tirol, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.951/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.951/2012, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

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, 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 2.951/2012

Declara  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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Ins tituto  de  Promoção  Artística,

Cultural e de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – Ipacdemg –, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.966/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro

Moreiras - ACPPRM -, com sede no Município de Carandaí, 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 Nº 2.966/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Pequenos Produtores

Rurais do Moreira - ACPPRM -, com sede no Município de Carandaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais  do Moreira -  ACPPRM -,  com sede no Município de

Carandaí.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.970/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de

Turmalina,  com sede no Município de Turmalina, 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 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.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares Feirantes de Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.001/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.001/2012, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que 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, 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 3.001/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de São José da Varginha, 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 São José da Varginha, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.018/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.018/2012, de autoria do Deput ado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Casa de Apoio e Recuperação Desafio Jovem Casa do

Oleiro, 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 Nº 3.018/2012

Declara  de  utilidade pública  a  entidade 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:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Casa  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 Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE MAIO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 24/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Bosco - Carlin Moura - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -

Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Liza  Prado  -  Neilando  Pimenta  -  Rogério  Correia  -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2012

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o Deputado  Ulysses  Gomes.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 debater o Projeto de Lei  nº  2781/2012,  de autoria do

Governador do Estado, que institui o Fundo Estadual de Café - Fecafé - e o programa
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de opções de comercialização do café no Brasil e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência do Senador Aécio

Neves, que agradece o convite para participar da audiência pública e cumprimenta os

membros  da  Comissão  pela  iniciativa.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Elmiro Nascimento, Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Francisco Miranda Figueiredo Filho, Diretor-

Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas - Cocatrel -,

representando o Sr. Silas Brasileiro, Presidente do Conselho Nacional do Café - CNC

-; Edilson Alcântara, Diretor do Departamento do Café do Ministério da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  representando  o  Sr.  José  Carlos  Vaz,  Secretário

Executivo;  Luiz  Gonzaga de Castro Júnior,  Professor  da  Universidade Federal  de

Lavras, representando o Sr. Edinaldo José Abrahão, Gerente do Polo de Excelência

do  Café  em  Lavras;  João  Roberto  Puliti,  Diretor  da  Faemg,  representando  o  Sr.

Roberto Simões, Presidente; Marco Túlio Borgatti, Gerente Técnico da Organização

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -, representando o Sr. Ronaldo

Scucato,  Presidente  do  Sistema  Ocemg/Sescoop-MG;  Vilson  Luiz  da  Silva,

Presidente da Fetaemg; Francisco Eduardo Garcês Ourique,  especialista em café;

Gilson José Ximenes Abreu, produtor rural e ex-Presidente do CNC; Carlos Melles,

Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  e  Niwton  Castro  Morais,

Assessor  de  Café  da  Seapa,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidente, como autora do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à Deputada Liza Prado e ao

Deputado  Ulysses  Gomes,  também  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate,  para  tecer  as  suas  considerações.  Em  seguida,  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.  Neste  momento,  retira-se  o  Deputado  Fabiano

Tolentino  e  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Doutor  Viana  (substituindo  o

Deputado  Tiago  Ulisses,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas)  e

Bonifácio Mourão. 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
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aprovado requerimento dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Ulysses Gomes e da

Deputada  Liza  Prado  em  que  requerem  sejam  encaminhados  à  Presidenta  da

República,  aos  Ministros  de  Estado  de  Agricultura  e  da  Fazenda,  ao  Conselho

Deliberativo da Política do Café - CDPC - e ao Governador do Estado pedidos de

providências  solicitando  a  urgente  adoção  por  parte  do  governo  federal  de  um

programa de opções de venda de café em volume mínimo de 5 milhões de sacas

para a safra de 2012/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino – Bosco.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 2/5/2012

Às 10h13min, 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. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Eliane Pereira,

Secretária  de Estado de Cultura;  do  Cel.  PM Luis  Carlos  Dias  Martins,  Chefe do

Gabinete Militar  do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil;  e do Sr.

Cláudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª

Região, em que agradecem o convite para o debate público em 9 de abril e informam

a  impossibilidade  de  comparecimento;  das  Sras.  Ana  Letícia  Martins  de  Souza,

Promotora de Justiça, acusando recebimento de cópia do relatório de visita à Escola

Municipal Maria Silva Lucas, que ensejou a instauração de inquérito civil público por

parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de

Contagem; e Elisa Smaneoto,  Diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de

Gestão e Atendimento, em que esclarece a impossibilidade de atender imediatamente
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ao  pedido  de  construção  do  câmpus  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri no Município de Capelinha. 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  2.858  e  2.904,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.953 e 2.954/2012. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.746/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado e do Deputado Carlin Moura

(2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  7ª  Promotoria  do  Ministério  Público  -

Comarca  de  Contagem  pedido  de  providências  para  garantir  aos  jovens  desse

Município a manutenção do direito à educação técnica e profissionalizante, seja por

intermédio de termo de ajustamento  de condita,  seja por  intermédio de ação civil

pública;  seja  realizada  visita  às  três  unidades  remanescentes  da  Fundação

Educacional de Contagem; e do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  conhecer  o  Programa  Senai  de  Apoio  à

Competitividade da Indústria Mineira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 24 de maio de 2012.

Bosco, Presidente – Carlin Moura.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2012

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Anselmo  José  Domingos  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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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 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 dos Srs. Marcelo de Paula, Presidente da Câmara Municipal de

Jacutinga;  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de

Manga  (5/4/2012);  Antônio  Oscar  de  Carvalho  Petersen  Filho,  Diretor  Executivo

Corporativo  da  Embratel  (26/4/2012);  Ramon  Victor  César,  Diretor-Presidente  da

BHTRANS;  Ariel  da  Silva,  Chefe  do  Departamento  Operacional  de  Cartas  dos

Correios;  Célio  Pereira  Soares,  Diretor  de  Controle  de  Transporte  Especial  da

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, e Rogério Bernardes

Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Araguari (10/5/2012). 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 1.857/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

2.832,  2.833,  2.843,  2.857  a  2.868,  2.904,  2.913  a  2.918,  2.959  e  2.996/2012.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.626 e 2.121/2011. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes (3) em que solicita sejam

reiterados junto à Secretaria de Transportes os pedidos de providências formulados

por  meio dos Requerimentos n°s  1.076,  1.524 e  1.523 /2011;  seja encaminhado à

Superintendência Regional do DNIT pedido de providências para que seja delegado

ao Município de Caiana o trecho da BR-482 entre os Km 0 e 0,40, na localidade de

Dores  de  Minas,  bem  como as  respectivas  áreas  de  domínio  e  lindeiras;  e  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a construção

de rotatória nos trevos da MG-290 em Jacutinga; Celinho do Sinttrocel (3) em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a
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reforma de uma ponte a 15 km do centro de Coronel Fabriciano, na estrada que liga

Cocais ao Cachoeirão, em frente à Fazenda Córrego Batista; seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de providências para a agilização da

regulamentação  do  transporte  rodoviário  intermunicipal  feito  por  veículos

cooperativados que não está regulamentado no Decreto nº 44.035, de 2/6/2005; e

seja  realizada  visita  técnica  à  MG-30,  na  altura  do Km 30,  em Nova  Lima,  para

verificar a ocorrência de impedimento da passagem de veículos que estaria sendo

causado pela cessão de parte da  pista;  Tadeu Martins  Leite em que solicita  seja

encaminhado ao Governador  do  Estado e  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de

providências para a agilização do processo de licitação das obras do contorno de

Jaíba, prevista no Programa Caminhos de Minas; Carlin Moura (7) em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a paralisação das obras de

saneamento e pavimentação da Av. A, no Bairro Maria da Conceição, em Contagem;

seja realizada reunião de audiência pública para debater os critérios e condições de

remoção e reassentamento das famílias residentes nas áreas de risco do Bairro Vila

Beatriz; seja realizada reunião de audiência pública para debater a duplicação dos

viadutos  sobre  a  BR-040,  próximo  à  CeasaMinas,  no  trevo  da  Av.  Severino

Ballesteros  Rodrigues  e  na  Av.  das  Américas;  seja  encaminhado à  Secretaria  de

Fazenda pedido de informações referentes à arrecadação resultante do transporte de

cargas,  em  face  de  denúncia  relativa  a  transporte  irregular  de  cargas  perigosas;

sejam  encaminhadas  ao  Ministério  Público  as  notas  taquigráficas  da  audiência

pública  de  22/3/2012  e  pedido  de  providências  para  que  seja  firmado  termo  de

ajustamento de conduta com as empresas distribuidoras de combustíveis objetivando

a isonomia no tratamento dado aos transportadores; sejam encaminhadas à Agência

Nacional de Transportes Terrestres as notas taquigráficas da audiência pública de

22/3/2012 e pedido de providências a fim de que seja constituído grupo de trabalho

para  debater  mudanças  na  legislação  referente  ao  transporte  de  cargas,

especialmente  de  substâncias  perigosas;  e  sejam  encaminhadas  à  Secretaria  de

Fazenda  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública  de  22/3/2012  e  pedido  de

providências para que se estude a possibilidade de que a alíquota do ICMS sobre o

diesel  volte a ser de 12%; Célio  Moreira (5)  em que solicita  seja encaminhado à
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Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  à  Diretoria  da  BHTRANS  pedido  de

providências  para  a  instalação  de  semáforo  ou  faixa  de  pedestre  com  elevação

(“traffic  calming”)  no cruzamento entre a Rua Visconde de Ibituruna e a Av. Olinto

Meireles,  no  Bairro  Barreiro;  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo

Horizonte e à Diretoria da BHTRANS pedido de providências com vistas a que passe

a ser  de  mão única  o trânsito na  Rua Souza  Magalhães,  no  trecho entre  a Rua

Américo Magalhães e a Av.  Sinfrônio Brochado,  no Bairro Barreiro de Baixo;  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Diretoria da BHTRANS

pedido de providências para a instalação de faixa de pedestre com elevação (“traffic

calming”) na esquina da Av. Sinfrônio Brochado com a Rua José Brandão, no Bairro

Barreiro de Baixo; seja encaminhado à Presidência da empresa MRS Logística S.A.

pedido de providências para a elaboração de projeto e a execução, em parceria com

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, de obra de alargamento e elevação até 6m

do pontilhão localizado na Rua Hum, na confluência com a Rua Flor de Pitangueira,

no Bairro Independência; para a implantação de horários alternativos que evitem a

circulação  de  composições  férreas  nesse  ponto  durante  a  madrugada;  e  para  a

implantação de passagem inferior de veículos ligando a Rua Cinco à Av. Serrinha,

nesse Bairro; e seja realizada reunião de audiência pública para debater as obras nos

Córregos Jatobá e Olaria, que incluem tratamento de fundo de vale, construção de

bacias  de  detenção  de  cheias,  remoção  e  reassentamento  de  famílias,

desapropriação de áreas e imóveis e tratamento urbanístico de áreas remanescentes;

Fred Costa (4) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para

debater  as  obras  de  adequação  e  ampliação  do  escoamento  de  águas,  para

prevenção de alagamentos, na Bacia do Córrego do Leitão; a execução das obras do

Transporte Rápido por Ônibus - BRT - em Belo Horizonte, inclusive no que se refere a

sua paralisação na área da Estação Pampulha; a situação das obras de expansão do

metrô em Belo Horizonte, Betim e Contagem; e a revogação, pelo DNIT, dos editais

para obras de recuperação de rodovias federais no Estado, no âmbito da segunda

etapa do programa Contratos  de  Restauração e  Manutenção;  Adalclever  Lopes  e

Adelmo  Carneiro  Leão  (4)  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  ao  Ministério

Público  e  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de



1298
____________________________________________________________________________

audiência  pública  realizada  em  10/4/2012,  em  Uberlândia;  seja  encaminhado  ao

DER-MG pedido de informações para que envie cópia dos relatórios de manutenção

e aferição das  balanças  rodoviárias  em operação no Triângulo,  nos  últimos cinco

anos; seja encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre as divergências

em  pesagens  de  caminhões  verificadas  nas  balanças  rodoviárias  sob  sua

responsabilidade  e  nas  operadas  por  empresas  prestadoras  de  serviços,  no

Triângulo; e seja encaminhado ao DER-MG pedido de informações para que envie

cópia  dos  contratos  firmados  com  as  empresas  responsáveis  pela  operação  de

balanças rodoviárias no Triângulo; Bonifácio Mourão em que solicita seja realizada

reunião com o Diretor-Geral do DER-MG para que apresente a situação do Programa

Caminhos de Minas; Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  as  consequências,  para  a  população  de  Belo

Horizonte, dos atrasos nas obras do BRT causados pela suspensão de contratos de

licitação determinada pelo Tribunal de Contas; seja realizada visita às obras da alça

do Belvedere, no Vetor Sul de Belo Horizonte, para conhecer os trabalhos que estão

sendo realizados e a estrutura  do projeto;  João Vítor  Xavier  em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  do  transporte

individual  de passageiros  por  táxi  no  Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves;  da

Deputada Rosângela Reis e do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a retomada das

obras de pavimentação da Rodovia Parque Bispo Dom Helvécio, que liga a sede do

Município  de  Marliéria  à  entrada do  Parque Estadual  do  Rio  Doce;  da  Deputada

Rosângela Reis (3) em que solicita sejam encaminhadas à Secretaria de Transportes

e  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de  audiência

pública de 8/5/2012 e pedido de providências para a alteração da Lei nº 19.445, de

11/1/2011,  nos  termos  de  sugestão  que  apresenta;  sejam  encaminhadas  à

Procuradoria-Geral de Justiça e à 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ipatinga

as  notas  taquigráficas  da  reunião  de  audiência  pública  de  8/5/2012;  e  sejam

encaminhadas  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  as  notas  taquigráficas  da

reunião de audiência pública de 8/5/2012, para subsidiar  a elaboração do parecer

sobre o Projeto de Lei nº 398/2011; dos Deputados Rogério Correia em que solicita
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seja realizada reunião de audiência pública para debater a implementação no Estado

da Lei Federal nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011; Duarte Bechir em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a necessidade

da efetivação de plano emergencial com alternativas para o fluxo de veículos nas

principais  vias  de acesso a  Belo  Horizonte  quando da ocorrência  de  acidentes e

danos a veículos; e da Deputada Luzia Ferreira (3) em que solicita seja encaminhado

ao DER-MG pedido de providências para a melhoria da sinalização da Rodovia MGC-

262 e para que seja analisado o projeto de duplicação dessa estrada no trecho entre

o  Anel  Rodoviário  e  a  Av.  José Cândido  da  Silveira;  seja  encaminhado ao  DNIT

pedido de informações sobre a revitalização do Anel Rodoviário, especialmente sobre

se  consta  no  projeto  a  alça  ligando-o  à  Rodovia  MG-5;  e  seja  encaminhado  à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  que  sejam

realizadas  gestões  junto  ao  governo para  a  duplicação da  Rodovia  MGC-262 no

trecho  entre  o  Anel  Rodoviário  e  a  Av.  José  Cândido  da  Silveira.  Logo  após,  é

aprovado o relatório referente à visita realizada em 23/4/2012. 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, 22 de maio de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Antônio Júlio - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: estrada que liga o Município de Marliéria ao Parque Estadual do Rio

Doce.

Apresentação

A requerimento da Deputada Rosângela Reis, esta Comissão, no dia 23/4/2012,

visitou o canteiro da obra de pavimentação da estrada que liga a sede do Município

de Marliéria ao Parque Estadual do Rio Doce, com a finalidade de apurar possíveis

irregularidades na obra.

Participaram da visita o Deputado Celinho do Sinttrocel e a Deputada Rosângela
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Reis,  que foram acompanhados pelos  Srs.  Waldemar Nunes de Sousa e Geraldo

Rodrigues, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de

Marliéria;  Vinícius  de Assis,  Diretor  do Parque Estadual  do Rio Doce;  José Euler,

Prefeito Municipal de Mesquita e Presidente da Associação dos Municípios do Vale do

Aço – Amva -,  e Nívio Pinto de Lima, Coordenador Regional do Departamento de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  em  Coronel

Fabriciano.

Relato

A Comissão se encontrou com os convidados para a visita na Prefeitura Municipal

de  Marliéria,  localizada na Praça Juscelino  Kubitschek,  106.  De lá,  partiram para

percorrer os trechos mais críticos da estrada entre a sede do Município de Marliéria e

a entrada do Parque Estadual do Rio Doce, denominada Rodovia Parque Bispo Dom

Helvécio.

Ao longo da visita, foi possível observar que vários trechos da estrada apresentam

irregularidades. Em trechos ainda não pavimentados, o excesso de chuvas causou

erosões que reduziram a largura da pista de rolamento, dificultando o tráfego. Além

de  estragos  de  origem  natural,  foram  constatadas  também  irregularidades  na

implosão de rochas na beira da rodovia.

De acordo com o Sr. Nívio Pinto de Lima, após a interrupção do contrato entre o

DER-MG  e  a  empresa  ganhadora  da  licitação,  todos  os  procedimentos  para

realização de uma nova licitação já foram realizados.

Conclusão

A Comissão constatou que a obra de pavimentação da Rodovia Parque Bispo Dom

Helvécio, interrompida desde 2011, apresenta irregularidades e que a conclusão da

pavimentação do trecho é de grande importância para a região.

Tendo em vista o que foi constatado na visita, a Comissão vai encaminhar pedido

de  providências  ao  governo  do  Estado  para  que  as  obras  de  pavimentação  da

estrada do Parque se reiniciem.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio e Adelmo Carneiro Leão, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

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

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

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

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.075/2012, em

turno único, do qual designou como relator o Deputado Neider Moreira. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

2.811/2012  (relator:  Deputado  Neider  Moreira),  no  1º  turno,  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se  a  requerimento  do  Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  aprovado

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

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.987/2012, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  2.966,  2.991  e  3.008/2012.  Submetido  a

discussão e  votação,  é  aprovado o  Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei

nº282/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública com a finalidade de conhecer e discutir o Projeto de Lei

nº  2776/2008,  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  que  estabelece  a

obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia

intensiva e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.
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Carlos Mosconi, Presidente – Neider Moreira – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Romel  Anízio,  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 Romel

Anízio, dispensa a leitura da ata da reunião 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.

Raimundo  Gomes  de  Matos,  Presidente  da  Comissão  de  Agricultura,  Pecuária,

Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, comunicando a

realização de audiência pública dessa Comissão para debater as implicações do novo

Código  Florestal  Brasileiro.  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

2.998/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.826, 2.844 e 2.880/2012.

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  Romel  Anízio  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Grupo JBS Friboi  pedido  de  providências  para que se estude a

viabilidade  de  sua  expansão  para  as  atividades  de  suinocultura  e  avicultura,  em

Ituiutaba; e Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada visita, em 7/6/2012, ao

Parque  de  Exposições  da  Gameleira,  em  Belo  Horizonte,  para  participar  de

mobilização de criadores  de  animais  visando a preservação de sua infraestrutura

nesse bairro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 23 de maio de 2012.

Fabiano Tolentino, Presidente – Romel Anízio – Doutor Viana – Tiago Ulisses.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 17/5/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Bonifácio Mourão, Délio Malheiros e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Luiz Carlos Miranda. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão.  Registra-se,  nesse momento,  a presença 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. O Deputado Délio Malheiros faz

retirar  requerimento de sua autoria,  apresentado em reunião  anterior.  Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bonifácio Mourão - Duarte Bechir - Liza Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/5/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider  Moreira,  Rogério Correia e Zé Maia (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão e

Dalmo  Ribeiro  Silva.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Ivair

Nogueira, 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
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  fechamento  dos  postos  fiscais  e

administrações fazendárias do Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Gilberto  Silva  Ramos,

Subsecretário da Receita Estadual, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini

Lima,  Secretário  de  Estado  de  Fazenda;  Antônio  Eduardo  Macedo  Soares,

Superintendente da Sefaz; Deputado Federal Walter Tosta; Manoel Isidro dos Santos

Neto, Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital; Paulo César

Marques da Silva, Presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras de

Administração  Tributária  da  União,  Estados  e  Distrito  Federal;  Marcus  Vinicius

Bolpato da Silva, Presidente do Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e

Arrecadação de Minas Gerais; Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato

dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do

Estado de Minas Gerais; Joelson Dias, advogado e ex-Ministro do TSE; Luciano de

Araújo  Ferraz,  advogado;  Dermeval  Franco  Frossard,  Auditor  Fiscal  da  Receita

Estadual; Hugo René de Souza, Gestor Fazendário; Geraldo Henrique da Conceição,

Presidente do SindPúblicos e Coordenador da Intersindical; e a Sra. Maria Aparecida

Neto Lacerda e Meloni, Diretora Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais

do Estado – Affemg -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede  a  palavra  aos  Deputados  Neider  Moreira  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, 24 de maio de 2012.

Gustavo Corrêa,  Presidente –  Lafayette  de  Andrada –  Duarte  Bechir  –  Rogério

Correia.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2012

ATA

ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/5/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Deputado  Durval  Ângelo  -

Entrega de placa - Palavras do Pe. Renê Luiz Paulino de Oliveira - Apresentação

musical - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Durval Ângelo - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura das atas das duas reuniões

anteriores.

Atas

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Colégio  Arnaldo  pelo

centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  mesa o  Revmo.  Sr.  Pe.  Renê Luiz

Paulino  de  Oliveira,  Diretor-Geral  do  Colégio  Arnaldo;  a  Exma.  Sra.  Maria  da

Conceição Ramalho, Coordenadora do ProJovem Urbano, da Secretaria Municipal de

Educação, representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs.

Vereador Adriano Ventura, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e

Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Execução do Hino Nacional

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

por  Charles  Lindemberg  Muzi  Silva,  acompanhado pelo  tecladista  Héder  Giovane

Nepomuceno.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Boa noite  a todas  e  a todos,  especialmente professores,  alunos,  estudantes do

Colégio  Arnaldo.  Faço  uma saudação  especial  ao  Presidente  da  Mesa,  o  amigo

Deputado Doutor Viana, aqui representando o Presidente da Assembleia, Deputado

Dinis  Pinheiro.  Também  faço  uma  saudação  muito  especial  ao  Diretor-Geral  do

Colégio Arnaldo, Pe. Renê Luiz Paulino de Oliveira, que foi aluno da escola em que

leciono, o Instituto Santo Tomás de Aquino. Aliás, aqui há vários ex-alunos dos meus

23 anos de magistério nesse Instituto. É uma alegria tê-los aqui também. O Renê foi

um pouquinho antes, logo na turma da fundação; eu sou posterior. Saúdo a Maria da

Conceição  Ramalho,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  representante  do  Sr.

Prefeito - seja bem-vinda a esta Casa -, e o amigo, irmão de caminhada das pastorais

e da luta do povo, principalmente do povo mais pobre que luta por moradia - é uma

alegria  tê-lo  aqui  -,  Vereador  Adriano  Ventura.  Este,  com  toda  a  certeza,  é  um

companheiro que orgulha o nosso voto.

Estamos transmitindo em canal aberto para toda Minas Gerais, assim como pela TV

por  assinatura,  até  para  outros  Estados.  Uma  saudação  também  para  todos  os

telespectadores que estão nos assistindo nesta noite.

Numa situação dessa,  ficamos  imaginando como se  começa um discurso,  uma

mensagem  e  um  diálogo  com  as  pessoas  que  nos  ouvem  neste  momento.  A

preocupação que tenho quando uso esta tribuna,  principalmente numa reunião de

homenagem de cujo requerimento sou autor, é a mesma de quando vou ensinar em

sala de aula. Tenho aqui mais de 10 ex-alunos. Como começar? Como motivar e

despertar quem nos ouve para estar atento ao que estamos falando e para que a

palavra, que tem eficácia, consiga chegar até o interlocutor com quem se dialoga?

Imaginei o seguinte: vamos imaginar que o Colégio Arnaldo fosse um ser vivo e

pudéssemos conversar com ele e perguntar para as portas, as janelas e tijolos: “O
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que aconteceu nestes 100 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil que foi

mais  significativo  para  você,  Sr.  Santo  Colégio  Arnaldo?”.  Penso  que,  se

estabelecêssemos  esse  diálogo,  teríamos  uma  aula  maravilhosa  de  História  e

ouviríamos muita  coisa importante.  Ontologicamente  -  aliás,  a  física  quântica  nos

mostra isso -, aquela estrutura, com toda a certeza, tem muita coisa viva. Penso que

nos falaria, nestes 100 anos, da fundação de Belo Horizonte - o Colégio Arnaldo era

uma criança quando Belo Horizonte surgiu. Falaria, talvez, das contradições de tantos

que  desaconselhavam  que  a  Capital  saísse  de  Ouro  Preto  e  viesse  para  Belo

Horizonte,  que,  aliás,  era considerada uma região pantanosa,  suscetível  a muitas

doenças. Este nome “Belo Horizonte”, sobre o qual o Papa João Paulo II falou, de

forma tão forte, na sua primeira visita ao Brasil, não era tanto assim um horizonte tão

belo.  Talvez ele  falaria  de  uma cidade que foi  concebida  dentro  do  perímetro  da

Contorno, para ter servidor público e as pessoas de posses; e a sua periferia, os mais

pobres e aqueles que construíam esta cidade, pois esse era o modelo de arquitetura

excludente da época. Além disso, falaria de coisas significativas da história do Brasil,

da República Velha, do mando e poderio dos coronéis, da ditadura de Getúlio Vargas,

da resistência mineira no Manifesto de 1932, que é significativo; e ainda, que, em

1930 -,  Minas era  pioneira  na  educação no Brasil.  Em 1906,  já  tínhamos grupos

escolares - o escola-novismo era forte em Minas Gerais. Com toda certeza, falaria

que a Minas de hoje não faz jus à Minas de 1930, em relação à educação, pois é uma

vergonha a situação da educação pública no Brasil hoje.

Dialogando com ele, nestes 30 anos, o Colégio Arnaldo nos falaria que, em 1964,

houve um cruel golpe neste Brasil que cassou a expressão do pensamento e ceifou

uma perspectiva de vida para tantos; e nos falaria - quem sabe - de alunos do próprio

Colégio que lá passaram ou ainda estudaram, que foram presos, torturados e estão

desaparecidos até hoje.

Além disso, o Colégio Arnaldo falaria  da alegria de ter  tido como alunos Carlos

Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, o que temos de mais

forte da alma mineira e da literatura brasileira, o que poderíamos dizer que é possível

a palavra expressar do coração e da alma humana. Falaria também que lá estudaram

grandes cientistas como Hilton Rocha e que o sonho de igualdade, de cidadania, de
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combate à fome neste Brasil do Betinho saiu dos ensinamentos dos Padres do Verbo

Divino. A rebeldia de Betinho e de seus irmãos, que tanto lutaram por suas vidas e

pela vida dos outros, cresceu lá  dentro.  Se o Colégio Arnaldo fosse um ser vivo,

falaria  que muitas  músicas, rimas e sinfonias  de Fernando Brant  e Toninho Horta

foram pensadas entre aquelas paredes, que poderiam até fazer algumas confidências

para nós: “Olha, 'Coração de Estudante', os primeiros versos saíram daqui. Ou quem

sabe 'São José da Costa Rica, coração civil',  também saiu daqui”.  Ainda falaria o

Colégio Arnaldo da alegria de ter tido grandes políticos da história do Brasil, como

Afonso Arinos, Gustavo Capanema, Patrus Ananias, Célio de Castro, Milton Campos

e,  quem  sabe,  do  sonho  que  levaram  para  a  política  com  ética  e  contrária  à

corrupção.

Uma daquelas paredes das salas de aula em que vocês estudam, meus jovens,

diria que foi ali que ouviram de um professor que a política é importante para a vida

das pessoas, desde que exercida com ética e dignidade e preocupada com o bem

comum. Então, acho que, se as paredes do Colégio Arnaldo falassem, diriam que lá a

educação católica não é mero discurso. Fico feliz graças à ligação que tenho com a

Igreja Católica e por ter prestado homenagens ao Colégio Marista, ao Colégio Santo

Agostinho, onde fui professor, ao Santo Antônio e agora ao Colégio Arnaldo. Diriam

ainda que o sonho de uma educação libertadora, como pensava Paulo Freire,  foi

sussurrado, empregado dentro das salas de aula por Padres, professores leigos e

outras  pessoas.  Talvez,  se  você chegar  lá  amanhã e  quiser  conversar  com uma

janela,  ela  falará  do  trabalho  desenvolvido  pelos  Padres  do  Verbo  Divino,  que

motivaram os alunos a trabalhar em missões no Vale do Jequitinhonha. Algo pensado

na cabeça do fundador, Arnaldo Janssen, nascido em 5/11/1837 e ordenado Padre

em 15/8/1861, que era um professor muito exigente, mas muito justo e fraterno. No

período em que viveu, os dois últimos quartos do séc. XIX, a Alemanha atravessou

uma grave crise. Alemão da região da Baixa Renânia, ele nos diria que a missão se

impôs  até  como  exigência,  porque  muitos  Padres  foram  expulsos,  muitas  leis

restringiram o funcionamento da Igreja Católica, por parte de Otto von Bismarck, e

muitos assumiram esse espírito missionário.

E quem sabe essa inspiração da missão no Jequitinhonha, além de colocar o aluno
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em contato com a realidade pobre, talvez nos falaria do trabalho com creches, da

Gincana Solidária, da parceria com o Hospital da Baleia, com a Casa Aura, trabalhos

de extensão que se encontram dentro da perspectiva de uma educação libertadora e,

principalmente,  da  escola  católica,  que  tem  esse  compromisso  missionário,  esse

compromisso de serviço.

Mas, com toda a certeza, tem algo que ficaria nesse nosso diálogo com um prédio

da estrutura do Colégio Arnaldo: aquela bela estrutura nos falaria muito da verdade.

Hoje temos até uma Comissão da Verdade no Brasil,  que esperamos não frustre

nossos ideais, permitindo-nos o reencontro com a verdade neste país. A verdade, que

é um valor,  antes  de  tudo,  evangélico,  como está  em João 8.32:  “Conhecereis  a

verdade,  e  a  verdade  vos  libertará”.  E  hoje,  mais  do  que  nunca,  a  educação,  a

política, as igrejas e a Igreja Católica têm de ter esse compromisso fundamental com

a verdade. E Cervantes nos diz que a verdade alivia mais do que machuca e estará

sempre acima de qualquer falsidade, como o óleo sobre a água.  É isso que nós

esperamos. Que os 100 anos sejam sempre, no Colégio Arnaldo, esse alimentador de

uma educação que promova a verdade,  tendo-a  como seu princípio fundamental.

Parabéns pelos 100 anos; parabéns, Colégio Arnaldo; parabéns, Pe. Renê; parabéns

à Congregação dos Missionários do Verbo Divino,  que tive a alegria de conhecer

quando cursei o seminário, em Juiz de Fora - Seminário Santo Antônio -, de 1974 a

1978,  quando trabalhava numa paróquia  do  Verbo Divino,  cujo Vigário  era  o Pe.

Hilário Canal. Sou da região de Castelo, Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo,

onde vários missionários do Verbo Divino fizeram um trabalho maravilhoso. Sempre

vi,  no  trabalho  da  Congregação  e  no  trabalho  que  tem  norteado  a  escola,  esse

compromisso com a verdade. É isso que temos de buscar na vida. Obrigado.

Entrega de Placa

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

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro,  fará a entrega ao Revmo. Sr.

Padre  Renê  Luiz  Paulino  de  Oliveira,  Diretor-Geral  do  Colégio  Arnaldo,  de  placa

alusiva  a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes  dizeres:

“Fundado  pela  Congregação  do  Verbo  Divino  há  100  anos,  o  Colégio  Arnaldo  é

referência em educação multidisciplinar e formação ética e cidadã. Hoje, o colégio
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mantém  a  missão  de  construir  uma  sociedade  justa  e  solidária,  promovendo  o

desenvolvimento integral do ser humano, com base no exercício do saber amplo, na

prática  de  ações sociais  e  numa filosofia  educacional  estimuladora.  A Assembleia

Legislativa  do Estado de Minas Gerais  reconhece a importância desse trabalho e

presta  ao  Colégio  Arnaldo  justa  homenagem  pelos  100  anos  de  excelência

educacional".

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria,  convida o Deputado Durval

Ângelo para também fazer parte da entrega dessa placa, uma vez que a presente

homenagem  é  fruto  de  requerimento  de  sua  autoria  –  mais  um  dos  momentos

brilhantes do Deputado Durval nesta Casa -, que foi apoiado por unanimidade pelos

membros desta Assembleia. É justa a homenagem aos 100 anos do Colégio Arnaldo:

de  vida,  de  história,  de  muita  dinâmica  e  movimento  entre  as  paredes do nosso

querido colégio. Com muita alegria, digo-lhe, Durval, que você também tem de fazer

parte desta entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Padre Renê Luiz Paulino de Oliveira

Exmo.  Srs.  Deputado  Doutor  Viana,  neste  ato  representando o  Deputado Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  amigo  e

companheiro  Deputado  Durval  Ângelo,  que  nos  deu  a  grata  satisfação  de  aqui

estarmos,  para sermos agraciados com essa homenagem pela Casa do Povo de

Minas Gerais; Exma. Sra. Maria da Conceição Ramalho, Coordenadora do ProJovem

Urbano,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação;  Exmo.  Vereador  Adriano  Ventura,

amigo e companheiro do Colégio Arnaldo, representando a Câmara Municipal de Belo

Horizonte;  Revmo.  Pe.  Benjamin  Eber  Barrios,  Diretor  Comunitário;  meus  irmãos;

amigos  colaboradores;  professores;  funcionários;  coordenadores;  pais  de  alunos;

amigos;  ex-alunos do Colégio Arnaldo;  um acolhimento todo especial  a  vocês,  os

nossos  queridos  alunos  do  Fundamental  II,  dos diversos projetos  aqui  presentes,

principalmente do Projeto Viver o Vale; e também nossos alunos e alunas atletas que,

ao longo de nossa caminhada de Colégio Arnaldo, têm conquistado tantas honrarias

esportivas para nós.

Entre as  células  que formam a sociedade,  poucas têm sido  alvo,  ao longo dos
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séculos e das eras, de tantas definições ou mesmo reformulações de conceitos como

a  escola.  Um  desses  conceitos,  no  entanto,  vem  sobrevivendo  ao  rebuliço  das

transformações  impostas  pelo  caminhar  dos  tempos:  aquele  que  a  ela  atribui  a

responsabilidade de ser um dos principais compartimentos da teia social; de ser a

inquestionável base de dois sustentáculos imprescindíveis à sociedade: a democracia

e a formação cidadã. Não seria exagero, portanto, afirmar que a escola não apenas

dissemina ideias, mas também desenvolve mentalidades e molda atitudes capazes

de assegurar um convívio social ético, e que tenham como motivos de bom combate

a luta pelas justiças sociais e pela manutenção da paz.

Senhoras e senhores, assim tem sido o Colégio Arnaldo através das décadas que

totalizam este seu primeiro século de existência. Desnecessário afirmar, portanto, que

a sua fundação, pelos missionários da Congregação do Verbo Divino, se confunde

com  os  primórdios  da  Capital  mineira:  rumo ao futuro,  caminharam equânimes  a

cidade e o Arnaldo; ela, o símbolo do progresso que dominou as ideologias do final do

século  XIX;  e  o  Arnaldo,  nela  emoldurado  como monumento  da  arquitetura  e  se

destacando pela monumental qualidade de ensino.

Por todos esses anos, nossa instituição, não obstante as vicissitudes naturais de

cada década, tem procurado se firmar como um modelo de escola para a população

belo-horizontina  e,  por  extensão,  para  o  povo mineiro.  Escola  que educa para  a

ciência  e  para  a  vida;  para  o  conhecimento  acadêmico  e  para  as  relações  do

indivíduo com a sociedade e com o meio, sem, contudo, perder de vista os valores

cristãos que - acreditamos - constituem um poderoso suporte para a formação ética

de nossos educandos.  Fazem eco a essas palavras os  expoentes da política,  da

ciência e das artes que estudaram no nosso educandário, cujos nomes encontram-se

para sempre gravados na história desta cidade, deste Estado, deste país.

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Presidente da Mesa, Exmo. Sr. Deputado Durval

Ângelo, o Colégio Arnaldo não encontra palavras que consigam traduzir com exatidão

a honra desta homenagem, por ocasião de seu centenário, por parte da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, que, por sua vez, vem se notabilizando como uma Casa

realmente do povo e como defensora contumaz dos interesses do cidadão, fazendo

valer, de forma sempre brilhante, o seu epíteto de principal guardiã da democracia.
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Saibam V. Exas. que esta valiosíssima homenagem ficará incrustada nos anais do

nosso educandário. Agradeço-lhes solenemente, em nome da Congregação do Verbo

Divino, em nome de todo o corpo docente, discente e administrativo da comunidade

arnaldense, na qual se incluem todos aqueles que, no passado, também contribuíram

com o seu trabalho para o prestígio e o sucesso da instituição.

Para finalizar, parafraseio o título de um dos mais conhecidos poemas de Carlos

Drummond de Andrade, o poeta maior  da língua portuguesa, ex-aluno do Colégio

Arnaldo: “De mãos dadas, a educação, as esferas políticas e o povo podem trabalhar

por um Brasil sempre melhor”. E, há um século, esta tem sido uma das principais

bandeiras empunhadas pelo Colégio Arnaldo.

Deputado Doutor  Viana,  Deputado Durval  Ângelo,  o  nosso muitíssimo obrigado.

Estamos nos sentindo muito honrados por sermos homenageados, reconhecidos pelo

povo mineiro por meio das autoridades constituídas nesta Casa. Peço licença aos

senhores  para  justificar  a  ausência  do  nosso  Superior  Provincial,  o  Pe.  Anselmo

Ribeiro, que está na cidade do Rio de Janeiro em razão de um pequeno problema de

saúde da senhora sua mãe. A todos os senhores e senhoras o nosso muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir  a uma apresentação musical do

coral de alunos do Colégio Arnaldo, que interpretará o hino do colégio.

- Procede-se à apresentação musical.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Revmo.  Sr.  Pe.  Renê  Luiz  Paulino  de  Oliveira,  ilustre  Diretor-Geral  do  Colégio

Arnaldo,  em  cuja  pessoa  cumprimento  os  missionários,  os  professores,  os

funcionários, toda a diretoria deste ilustre aniversariante. Desde fevereiro estamos em

comemoração. Educar, padre, já é importante e meritório, mas, dentro de princípios

éticos, morais e religiosos, é grandioso e bem melhor.

Meu prezado e grande amigo Deputado que admiro,  reconheço e  cujo trabalho

conheço, Durval Ângelo, ilustre autor do requerimento que deu origem a esta reunião
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de homenagem justa ao Colégio Arnaldo pelos seus 100 anos. Deputado vibrante,

atuante e corajoso, que nos orgulha a todos nesta Assembleia. Que Deus continue a

abençoar sua vida.

Representando a mulher aqui presente, a mulher mineira e a mulher brasileira, com

muita alegria saúdo a Exma. Sra. Maria da Conceição Ramalho, da Coordenadoria do

ProJovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação e muitas outras coisas em

que é competente, que aqui, com muita alegria, representa a Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, o nosso Prefeito.  É uma alegria muito grande a sua presença em

nosso meio, na nossa reunião.

Com também muita ventura, cumprimentamos o ilustre parlamentar municipal da

nossa  querida  Belo  Horizonte,  Vereador  Adriano  Ventura,  representando  a  nossa

querida Câmara Municipal, que, com sua presença ilustre, engrandece muito a nossa

Mesa.

Claro  que,  com  mais  alegria  ainda,  cumprimento  todos  os  alunos  e  ex-alunos

presentes e os que não puderam vir; os pais de alunos, os funcionários desta Casa,

que, com seu trabalho, nos permitem ter mais condição de executar a nossa missão

de parlamentares. Cumprimento também as pessoas da TV Assembleia, que nos leva

aos quatro cantos de Minas Gerais, e todas as pessoas que nos acompanham.

Esta  Presidência  tem  a  grata  satisfação  de  referendar  esta  homenagem  ao

centenário do tão querido Colégio Arnaldo, atendendo a requerimento do Deputado

Durval Ângelo.

Fundado em fevereiro de 1912,  o  Colégio  Arnaldo  é  uma das mais  tradicionais

instituições de ensino do nosso Estado. Em seus 100 anos de existência, participou

da  formação  de  incontáveis  cidadãos,  entre  eles  o  poeta  Carlos  Drummond  de

Andrade, o escritor Fernando Sabino, o reconhecido jurista Arioswaldo Campos Pires

e também, por que não dizer,  o cirurgião de renome internacional Ivo Pitanguy,  e

tantos  outros  citados  pelo  Deputado  Durval  Ângelo  e  tantos  outros  que,

inteligentemente, para não esquecer os nomes, o Pe. Renê não citou, mas disse que

eram muitos, e são. Isso mostra a grandeza da história desses 100 anos do nosso

Colégio Arnaldo. É um dos motivos.

Lá  estudaram  também  políticos  de  renome,  alguns  já  citados,  como  o  nosso
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saudoso médico Dr. Célio de Castro, que, além de Prefeito de Belo Horizonte por dois

mandatos,  foi  também Deputado Federal.  Mas,  mais  que isso,  ele foi  um grande

homem,  íntegro,  correto,  ético,  que  é  não privilégio,  mas dever  de  todo cidadão.

Também o ilustre Mílton Campos, admirável homem de letras, professor e advogado,

que  ocupou  os  cargos  de  Deputado  Estadual  e  Federal,  Senador  da  República,

Governador do nosso Estado e Ministro da Justiça, e assim por diante. Se formos

citar todos os nomes, teremos uma gama de grandes políticos, de grandes homens

que tradicionalmente tiveram uma vida exemplar na sua missão graças à orientação

de caráter ético e religioso infundido neles pelo Colégio Arnaldo, naquelas paredes já

citadas pelo nosso querido autor, Deputado Durval Ângelo.

Fundado  pela  Congregação  do  Verbo  Divino,  o  Colégio  Arnaldo  se  propõe  a

transformar a realidade por meio do conhecimento. Quer ajudar a fazer de nossas

crianças e jovens cidadãos íntegros, com sólidas raízes éticas, humanas e cristãs.

Considera a aprendizagem um processo dinâmico e entende a importância de dotar

seus educandos de uma sólida formação intelectual para que possam participar de

forma crítica da sociedade.

A escola é parceira de seus alunos e de suas famílias pela vida toda. Preocupa-se

com o crescimento integral tanto das criancinhas e crianças do ensino fundamental

quanto dos jovens do ensino médio. Para isso tem uma estrutura invejável. A sede do

colégio, situada no Bairro Funcionários, é um marco na paisagem da nossa Capital. O

magnífico  edifício,  com  área  construída  em  torno  de 12.000m²,  foi  tombado  pela

Prefeitura  Municipal  como registro  importante  da  arquitetura  eclética  do  início  do

século. Ao edifício centenário da Avenida Carandaí soma-se o moderno prédio do

nobre  Bairro  Anchieta.  Juntas,  as  duas  unidades  formam  verdadeiro  complexo

científico, esportivo e cultural. O teatro, os museus e a Biblioteca Carlos Drummond

de Andrade, que abriga mais de 40 mil títulos, propiciam aos educandos privilegiado

acesso à cultura, dando continuidade a uma centenária tradição humanística. Os bem

equipados laboratórios ajudam os alunos a aprender ciências na prática. Não é à toa

que  12  deles  estão  se  destacando  nas  Olimpíadas  Brasileiras  de  Biologia  e

disputarão  a  segunda fase  da  competição,  que  acontece no próximo domingo.  A

fazendinha, repleta de animais e plantas de grande beleza,  desperta o amor pela
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natureza e a consciência ecológica de meninos e meninas. O parque poliesportivo de

vanguarda assegura alta “performance” e proteção à saúde dos jovens atletas e cria o

ambiente perfeito para que mantenham o corpo e a mente sãos. A Copa Centenário,

principal  evento  da alegre  festa  dos 100 anos,  é  prova da crença do Arnaldo no

potencial transformador e enriquecedor do esporte.

Em  resposta  às  demandas  do  nosso  tempo,  a  Congregação  do  Verbo  Divino

fundou, em 2001, a Faculdade Arnaldo Janssen, fruto da vontade de seguir educando

a  nossa  juventude  em  todos  os  níveis.  Os  inovadores  cursos  de  Direito  e

Administração,  ancorados  na  centenária  experiência  do  colégio,  já  se  tornaram

referência  em  ensino  superior,  obtendo  brilhantes  resultados  nas  avaliações  do

Ministério da Educação.

A Congregação,  em  mais  uma  de  suas  iniciativas  pioneiras,  oferece  ainda  o

primeiro  Curso  de  Especialização  em  Orientação  Parapsicológica  Social  e

Institucional  do  Brasil,  em convênio  com o  Centro  Universitário  Municipal  de  São

José, de Santa Catarina.

Pondo em prática os princípios norteadores de igualdade e solidariedade, o colégio

desenvolve vários projetos sociais de atendimento a comunidades carentes, como o

envio de uma missão formada por professores e alunos ao Vale do Jequitinhonha, as

visitas ao Hospital da Baleia e a Páscoa Solidária. Honrando a memória de Santo

Arnaldo Janssen, religioso que inspirou sua criação e lhe emprestou seu nome, a

trajetória do colégio evidencia a verdade da máxima “buscai primeiro o reino de Deus

e Sua justiça e tudo mais lhe será dado em acréscimo”. A luta sem tréguas para

educar, com justiça e fé, rendeu-lhe uma história admirável, plena de realizações.

Parabéns,  Colégio  Arnaldo,  por  seus  100  anos  de  fundação!  Recebam  seus

dirigentes e funcionários, alunos, ex-alunos, em especial o Diretor-Geral, Pe. Renê

Luiz Paulino de Oliveira, a mensagem de reconhecimento da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado!

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 28, às 14 e
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às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2012

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento da Serra Geral  –

Adeseg –, com sede no Município de Janaúba.

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 3.035/2012 pretende declarar de utilidade pública a Agência

para  o  Desenvolvimento  da  Serra  Geral  –  Adeseg  –,  com sede no  Município  de

Janaúba, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

coordenar  o  processo  de  cooperação  intermunicipal  para  a  promoção  do

desenvolvimento integrado e sustentável daquela região.

Congregando  os  Municípios  de  Catuti,  Espinosa,  Gameleiras,  Jaíba,  Janaúba,

Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai

Pedro, Porteirinha, Serranópolis de Minas e Verdelândia, todos situados no território

da Serra Geral,  a  instituição contribui  para  a  conservação do meio  ambiente  e  a

promoção  do  desenvolvimento  sustentável;  incentiva  o  voluntariado;  apoia  a

experimentação  de  novos  modelos  socioprodutivos  e  de  sistemas  alternativos  de

produção, comércio, emprego e crédito; mantém serviço de informação e banco de

dados  para  orientar  as  atividades  econômicas  e  sociais  da  comunidade;  realiza

programas de geração de emprego e renda; orienta sobre a preservação da cultura e

do patrimônio histórico e artístico.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Adeseg para a região da

Serra Geral, 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° 3.035/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2012.

João Leite, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.016 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.016/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a S.O.S. Ação Mulher Família de Uberlândia, 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° 3.016/2012

Declara de utilidade pública a entidade S.O.S. Ação Mulher Família de Uberlândia,

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 S.O.S. Ação Mulher Família

de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Fred

Costa,  por  indicação  da  Liderança do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.

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

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

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

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

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: do Deputado Fred Costa, comunicando sua ausência do país de 28 de

abri a 6 de maio, ocasião em que estará representando a Assembleia Legislativa na

WasteExpo de Resíduos  Sólidos  da  América  do  Norte  (4/5/2012);  ofícios  da  Sra.

Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil; do Sr. Roberto Tykanori Kinoshita,

Coordenador  da  Área  Técnica  de  Saúde  Mental  do  Departamento  de  Ações

Programáticas  Estratégicas  da  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde  do  Ministério  da

Saúde; dos Srs. Ivo Borges de Lima, Diretor-Geral em exercício da ANTT; Carlos

Augusto Grabois Gadelha, Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

do Ministério da Saúde; José Sarney, Presidente do Senado Federal; Cássio Soares,

Secretário de Desenvolvimento Social (28/4/2012); da Sra. Maria Coeli Simões Pires,

Secretária de Casa Civil (27/4/2012); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de

Casa Civil; dos Srs. Fábio Pimenta Esper Kallas, Subsecretário de Ensino Superior da

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia;  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura;

Cássio Soares, Secretário de Desenvolvimento Social; Adriano Magalhães Chaves,

Secretário  de Meio Ambiente (10/4/2012);  Pedro Angelo Almeida Abreu,  Reitor  da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Cássio Soares, Secretário

de Desenvolvimento Social; Octacílio Machado Júnior, Presidente da Cohab Minas;
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Márcio  Augusto  Freitas  de  Meira,  Presidente  da  Funai;  Eloi  Ferreira  Araújo,

Presidente  da Fundação Cultural  Palmares (5/4/2012).  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.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos do Deputado André Quintão (27) em que solicita seja encaminhado ao

Diretório  Acadêmico  da  Uemg  de  João  Monlevade  convite  para  que  seus

representantes participem das audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015

previstas  para  este  ano,  bem como cópia  da  correspondência  encaminhada  pelo

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais em

que  informa  sobre  as  prioridades  para  a  reestruturação  física  do  câmpus;  seja

encaminhado  à  Fundação  Nacional  do  Índio  -  Funai  -,  ofício  solicitando  o

agendamento  de  audiência  entre  os  representantes  da  Fundação  e  membros  da

Comissão para tratar da situação dos povos indígenas do Estado; seja encaminhado

à  Funai  pedido  de  providências  para  a  garantia  de  resolubilidade  no

acompanhamento  e no atendimento às  demandas dos povos  indígenas de Minas

Gerais pela coordenação regional dessa Fundação no Estado; seja encaminhado à

Funai  ofício  solicitando  especial  atenção  no  encaminhamento  dos  processos  de

demarcação de terras e de regularização fundiária dos territórios das comunidades

indígenas  no  Estado;  seja  encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  a

finalização do estudo antropológico da comunidade indígena caxixó, no Município de

Martinho  Campos;  seja  encaminhado  à  Funai  pedido  de  informações  sobre  as

atividades dessa Fundação relacionadas à manutenção das manifestações culturais

dos  povos  indígenas,  notadamente  os  de  Minas  Gerais;  seja  encaminhado  à

Coordenação Regional de Governador  Valadares da Funai  pedido de informações

sobre  a  elaboração  do  estudo  antropológico  da  comunidade  indígena  krenak,  no

Município  de  Resplendor;  sejam  encaminhados  à  Coordenação  Regional  de

Governador  Valadares da Funai,  ao  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena de Minas

Gerais  e  Espírito  Santo  da  Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena  -  Sesai  -  do

Ministério da Saúde e à Coordenadoria Estadual de Saúde Indígena da Secretaria de



1321
____________________________________________________________________________

Estado de Saúde de Minas Gerais ofícios solicitando a realização de visita técnica

conjunta desses órgãos à comunidade indígena tuxá,  em Pirapora, para avaliar  a

situação de saúde dessa comunidade; seja realizada visita à comunidade indígena

tuxá, em Pirapora, com a presença de representantes da Coordenadoria Estadual de

Saúde Indígena da Secretaria  de Estado de Saúde,  do Distrito  Sanitário  Especial

Indígena Minas Gerais e Espírito Santo da Secretaria Especial de Saúde Indígena do

Ministério da Saúde e da Coordenação Regional de Governador Valadares da Funai,

para conhecer  a situação dessa comunidade;  seja  encaminhado à  Coordenadoria

Estadual  de  Saúde  Indígena  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de

informações  sobre  a  conclusão  da  obra  na  unidade  básica  de  saúde  da  aldeia

indígena Pataxó, no Município de Carmésia, bem como sobre a implementação de

ações  de  atenção  básica  em  saúde  nessa  comunidade;  seja  encaminhado  à

Coordenadoria  Estadual  de  Saúde  Indígena  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

pedido de providências para a efetiva oferta de transporte para a atenção em saúde

aos  indígenas  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -  no  Estado;  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde ofício solicitando o agendamento de audiência

entre  representantes  do  Ministério  e  membros  dessa  Comissão  para  tratar  da

situação da saúde dos povos indígenas do Estado; seja encaminhado ao Ministério

da Cultura pedido de informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Ministério

relacionadas  à  manutenção  das  manifestações  culturais  dos  povos  indígenas,

notadamente os do Estado ; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura

pedido de providências para a abertura de canais institucionais de interlocução com o

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimg - para a definição de ações

relativas  à  manutenção  e  fortalecimento  das  manifestações  culturais  das

comunidades  indígenas  do Estado;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Cultura  pedido  de  providências  para  que  seja  dada  especial  atenção  e  apoio  à

preservação  das  manifestações  culturais  dos  povos  indígenas  do  Estado,

notadamente as do povo xucuru-kariri; seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação pedido de providências para garantir a adequada orientação na elaboração

dos  cardápios  da  merenda  escolar  nas  comunidades  indígenas,  de  maneira  a

respeitar  a  especificidade  da  alimentação  desse  segmento  da  população;  seja
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encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  informações

sobre a oferta de cursos de formação de professores especializados em educação

indígena,  uma  vez  que  não  foram  formadas  turmas  no  ano  de  2012;  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a

abertura  de  cursos  de  formação  de  professores  especializados  em  educação

indígena em 2012; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

informações sobre o  processo de unificação de turmas  nas escolas  indígenas  do

Estado;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências para a realização de estudos sobre a viabilidade de instituição de cargo

de  diretor  nos  três  núcleos  escolares  da  comunidade indígena  Pataxó:  Retirinho,

Imbiruçu e Sede; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

providências  para  a  realização  de  estudos  sobre  a  viabilidade  de  ampliação  da

edificação da escola indígena da comunidade pataxó no Município de Carmésia, haja

vista  a  alta  demanda  pela  utilização  dos  espaços  da  escola  em  atividades

extracurriculares; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

informações sobre a elaboração e a distribuição dos materiais didáticos específicos

para as comunidades indígenas, notadamente os voltados à educação infantil; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para o

fornecimento  de  material  didático  voltado  à  educação  infantil  para  a  comunidade

indígena pataxó; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de

providências  para a incorporação de ações sistemáticas relacionadas à  educação

indígena no calendário de atividades da Secretaria, visando à atualização constante

dos profissionais em educação; seja encaminhado à Secretaria Especial de Saúde

Indígena - Sesai - do Ministério da Saúde pedido de providências para a realização

de estudos sobre a viabilidade do atendimento em saúde aos povos indígenas do

Estado  que  não  residem  em  aldeias  (desterritorializados);  seja  encaminhado  à

Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai - do Ministério da Saúde pedido de

providências  solicitando  especial  atenção  no  fornecimento  de  medicamentos  nas

comunidades  indígenas  do  Estado;  seja  encaminhado  à  Secretaria  Especial  de

Saúde Indígena -  Sesai  -  do  Ministério  da  Saúde pedido de  providências  para  a

efetiva  oferta  de  transporte  para  a  atenção em saúde  aos indígenas  usuários  do
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Sistema Único de Saúde - SUS - nas comunidades indígenas do Estado atendidas

pelo  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo,  em

Governador Valadares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Sebastião Costa - Glaycon Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Rogério  Correia  (substituindo o  Deputado  Paulo

Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado João Leite. 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 discutir  a

superlotação de  Sistema Prisional  do  Estado,  o  que vem  causando  violações  de

direitos  humanos  dos  detentos,  descumprindo-se  a  legislação  que  preconiza

tratamento digno aos presos, e comunica o recebimento do ofício do Sr. Hermes Leni

de  Almeida,  encaminhando,  para  que  sejam tomadas  providências,  denúncias  de

violações  dos  direitos  humanos,  as  quais  teriam  vitimado  seu  filho  Higor  Gabriel

Formiga Almeida, no Centro Educacional Luz Sublime, localizada em Bela Vista de

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

Sras. Nivia Mônica da Silva, Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; Janaína de

Andrade Dutra, Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos; Cleide Aparecida Nepomuceno,  Defensora Pública,  representando o Sr.

Emílcio  José  Lacerda,  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos  -  Conedh;  Jaqueline  de  Lourdes  de  Oliveira,  advogada  da  Pastoral

Carcerária,  representando  a  Sra.  Maria  de  Lourdes  de  Oliveira,  Coordenadora

Estadual; Maria Tereza dos Santos, Presidente da Associação de Amigos e Familiares
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da Pessoa em Privação de Liberdade;Valéria Evangelista, Conselheira do Conselho

de  Criminologia  do  Estado;  os  Srs.  Guilherme  Tinti  de  Paiva,  Defensor  Público,

representando  a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do

Estado de Minas Gerais; Pabloneli de Souza Vidal, Superintendente de Articulação

Institucional  e  Gestão  de  Vagas  da  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,

representando  o  Sr.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Estado  de

Administração  Prisional;  Fernando  Nogueira,  Membro  da  Comissão  de  Direitos

Humanos da OAB-MG, representando o Sr. William dos Santos, Presidente; Anderson

Marques Martins Gomes Pereira, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários

da  OAB-MG,  representando  o  Sr.  Adilson  Geraldo  Rocha,  Presidente,  que  são

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

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

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

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

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

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.016/2012.  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  Luzia  Ferreira  em  que

solicita sejam encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais e à

Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 21ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em 22/5/2012, com pedidos de

informações  sobre  apurações  e  resultados  processados  acerca  das  agressões

sofridas por  Fernando da Silva Soares,  Rafael  Barros e Joviano Mayer,  na Praça

Floriano Peixoto, em Belo Horizonte, no dia 22/4/2012; dos Deputados Paulo Lamac

em que solicita sejam encaminhadas à Chefia da Polícia Civil  de Minas Gerais,  à

Delegacia de Polícia de Salinas e ao Comandante-Geral da Polícia Militar as notas

taquigráficas da 2ª Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada em 15/2/2012, e da

12ª Reunião Ordinária, dessa Comissão, realizada em 9/5/2012, nas quais podem ser
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verificadas as denúncias feitas por Valmir da Costa Pereira sobre supostas ameaças

que  teria  sofrido,  sendo  mandante  Joaquim  Neres  Xavier  Dias,  bem como sobre

questões  controversas  envolvendo  propriedade  de terras  na  região  de  Salinas,  e

solicita  sejam encaminhados os documentos recebidos na Comissão,  relativos  ao

inquérito  policial  sobre  tais  assuntos,  e  pedido  de providências  para  assegurar  a

integridade física dos envolvidos; Durval  Ângelo (4)  em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  em  Uberaba,  para  discutir  a  intervenção  do  Poder

Judiciário que impediu, através de medida liminar prolatada pelo juiz federal da 1ª

Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberaba, a discussão de temas referentes a

imóvel localizado na área rural desse Município, em reunião da Comissão Nacional

de Combate à Violência no Campo, ocorrida em 16/5/2012, tendo em vista a violação

de  dispositivos  constitucionais,  com  repercussão  sobre  direitos  humanos;  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 21ª Reunião Extraordinária dessa Comissão

ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, ao Governador do Estado, à Comissão de

Direitos Humanos da OAB-MG e à 2ª Delegacia Distrital da Polícia Civil e à referida

delegacia,  seja encaminhado pedido de providencias para subsidiar  a apuração e

agilizar as investigações sobre as denúncias de violação de direitos fundamentais de

cidadãos  pela  Guarda  Municipal  e  pela  Polícia  Militar  de  Belo  Horizonte;  sejam

encaminhados  pedidos  de  providências  aos  seguintes  órgãos:  a)  ao  Tribunal  de

Justiça  de  Minas  Gerais  com  vistas  à  realização de investimento  na  melhora  da

estrutura do Poder Judiciário e, em especial, das varas de execuções penais, visando

a  suprir  a  falta  de  juizes  a  carência  de  servidores  e  a  melhorar  a  tecnologia  da

informação; à implantação do processo eletrônico na execução penal; à implantação

da vara de execução penal de Belo Horizonte e Região Metropolitana; à unificação do

levantamento de pena e disponibilização na plataforma "on line"; b) à Secretaria de

Estado de Defesa Social  com vistas à correção das falhas existentes  no sistema

Setarim  e  dos  impedimentos  nele  lançados;  à  construção  de  unidades  para

cumprimento  de  pena  privativa  de  direito  em  regime  semiaberto  e  aberto;  c)  ao

Governo do Estado de Minas Gerais,  com vistas à realização de investimento na

estrutura da Defensoria Pública do Estado, buscando o incremento do número de

servidores administrativos, maior emprego de tecnologia da informação e aumento
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dos  quadros  dos  defensores  públicos;  seja  realizada  visita  desta  Comissão  ao

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,  para  discutir  o  cumprimento  da

Recomendação Caocrim nº 8, de 28/2/2012,  encaminhada pelo Ministério Público,

requisitando  a  criação  de  700  vagas,  em  déficit,  no  sistema  prisional  estadual;

Rogério Correia (6) em que solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas dessa

reunião à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Ministério Público, à Defensoria

Pública e à OAB-MG; sejam encaminhadas à OAB-MG e à Defensoria Pública os

trechos das notas taquigráficas dessa reunião em que constam as falas dos Srs. Júlio

Rodrigues dos Santos e Gustavo Henrique Pereira; seja encaminhado ao Secretário

de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o  cumprimento  da

Recomendação Caocrim nº 08, de 28/2/2012, acima mencionada; seja encaminhado

ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre os valores

gastos para manutenção de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional do

Estado, seja por unidade prisional, seja por interno; seja encaminhado ao Secretário

de Estado de Defesa Social pedido de providências para apurar as denúncias do

agente penitenciário  Júlio  Rodrigues dos Santos, que está à disposição da Suapi,

sobre perseguição e assédio moral que estariam sofrendo os agentes penitenciários

do Estado, e do agente penitenciário Gustavo Henrique Pereira, lotado no Bicas II,

sobre  perseguição  e  ameaça  que  vem  sofrendo  de  processos  fraudulentos  e

verbalizações  diretas,  conforme  declarações  de  ambos  contidas  nas  notas

taquigráficas dessa reunião; sejam realizadas visitas a unidades prisionais do Estado,

para avaliar a situação da execução das penas privativas de liberdade dos internos e

o respeito aos direitos humanos dos detentos; Rômulo Viegas e Duarte Bechir em

que solicitam sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao

Ministério  da  Justiça  as  notas  taquigráficas  dessa  reunião  com  pedidos  de

providências para avaliar  a possibilidade e a pertinência de se implantarem novas

unidades prisionais com condições de comportar trabalho agrícola, como forma de

favorecimento à socioeducação dos internos e sua reintegração social.  Assume a

direção dos trabalhos o Deputado Duarte Bechir. Cumprida a finalidade da reunião, a

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, 28 de maio de 2012.

Durval  Ângelo,  Presidente  –  Paulo  Lamac  –  Duarte  Bechir  –  Rômulo  Viegas  -

Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 15/5/2012

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Maria Tereza Lara e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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

Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  conhecer  a  rede  de  prevenção  e  acompanhamento

sociofamiliar à mulher em situação de violência doméstica e sexual e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Sônia França, Assessora, representando Carmen Rocha,

Subsecretária de Estado de Direitos Humanos; Nívia Mônica da Silva, Promotora de

Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça

de Defesa dos Direitos Humanos; Laurelle Carvalho de Araújo, Defensora Pública e

Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher; Margaret de Freitas Assis

Rocha, Chefe de Divisão de Atendimento Especializado da Mulher; Eliane Sanches

Silva Swerts, Assistente Social da Delegacia Especializada da Mulher; Sgt. PM Sílvia

Adriana da Silva, Coordenadora do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da

Polícia  Militar;  Luci  Diniz,  Técnica  de  Articulação  com  Movimentos  Sociais,

representando  Eliana  Piola,  Coordenadora  Especial  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres;  Teresa  Cristina  Damaso  Gusmão,  Diretora  de  Proteção  Especial  da

Superintendência  de  Políticas  de  Assistência  Social  da  Secretaria  de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  representando  Nívia  Soares  da  Silva,

Subsecretária  de  Assistência  Social  e  Vice-Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Assistência  Social  de  Minas  Gerais;  Paula  Jardim  Duarte,  Diretora  do  Núcleo  de

Penas Alternativas e Inclusão Social de Egressos - Central de Acompanhamento de
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Penas  e  Medidas  Alternativas  –  Seds  -;  Luciana  Crepaldi,  Supervisora  Técnica,

representando Eliane Maia  de  Figueiredo,  Coordenadora  de Direitos  Humanos  da

Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  e  Maria  Izabel  Ramos  de  Siqueira,  Presidente  do

Movimento  Popular  da  Mulher,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a

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

que façam suas exposições. A Presidência recebe documento da Sra. Nívia Mônica

da Silva, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos,  que  contém  questões

relevantes  para  aprimoramento  da  atuação  no  combate  à  violência  doméstica.

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 Rosângela Reis em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a violência contra a mulher no Município de

Ipatinga  e  região;  e  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  em  que  solicita  seja

prorrogado o prazo desta Comissão, nos termos do §4º do art. 111 do Regimento

Interno; e seja incluído o Relatório de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência

no Município de Nova Lima, encaminhado pela Coordenadoria Municipal de Políticas

para  as  Mulheres  da  Prefeitura  Municipal  de  Nova  Lima,  no  relatório  final  da

Comissão. As Deputadas Rosângela Reis e Maria Tereza Lara retiram-se da reunião.

Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  (substituindo  a

Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT) e Sebastião Costa

(substituindo  a  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita seja realizada visita à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher,

em  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 28 de maio de 2012.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO Nº 20/2012

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, comunicando a abertura

de vaga para Conselheiro desse Tribunal devido à renúncia do Conselheiro Antônio

Carlos Andrada.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O Presidente da Assembleia Legislativa, no uso da competência que lhe é conferida

pelo inciso I do art. 235 do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no inciso

XXI do art.  62, combinado com o inciso II  do § 1º do art.  78,  da Constituição do

Estado, comunica a existência de vaga de Conselheiro do Tribunal  de Contas do

Estado de Minas Gerais, em virtude da renúncia do Conselheiro Antônio Carlos de

Andrada.

A Presidência informa ainda que, nos termos do inciso II do art. 235 do Regimento

Interno, o prazo de dez dias úteis para a inscrição dos candidatos ao preenchimento

desta vaga terá início na quinta-feira, dia 31 de maio, encerrando-se no dia 14 de

junho.

Mesa da Assembleia, 29 de maio de 2012.

Inácio Franco, 2º Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

- Palavras proferidas na 39ª Reunião Ordinária, em 29/5/2012.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.579/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educacional de Paraisópolis, com

sede no Município de Paraisópolis.

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 2.579/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educacional de Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a manutenção de cursos

de  ensinos  fundamental,  médio  e  superior,  bem  como  de  pesquisa,  extensão,

formação profissional e divulgação científica e cultural.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  serviços  educativos,  culturais  e

assistenciais  em  benefício  da  comunidade;  ajusta  o  ensino  aos  interesses  e

possibilidades dos estudantes locais; realiza atividades ligadas à educação, inclusive

intercâmbio  cultural  com  entidades  congêneres;  contribui  para  o  desenvolvimento

local e regional.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Fundação Educacional de

Paraisópolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.579/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.932/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  associação  Ministério  Móvel  de  Evangelismo

Alcançando Vidas, com sede no Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 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 2.932/2012 pretende declarar de utilidade pública a associação
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Ministério  Móvel  de  Evangelismo  Alcançando  Vidas,  com  sede  no  Município  de

Uberlândia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como  escopo  a  promoção  do  bem-estar  das  pessoas

necessitadas.

Com  esse  propósito,  a  instituição  combate  a  fome  e  a  pobreza  por  meio  do

desenvolvimento  econômico;  promove a  educação e  a  saúde;  mantém centro  de

atendimento  a dependentes  químicos e suas famílias;  incentiva  a participação de

seus beneficiados em cursos profissionalizantes e estágios; defende os direitos do

idoso, da mulher e da criança; estimula a expressão artística, a valorização da cultura

e o entretenimento social para a integração da comunidade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida entidade,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.932/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.994/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Cruzeiro.

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 2.994/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Maria Cândida Reis à escola estadual de Queixada, situada na Rua Principal,  82,

Distrito de Queixada, no Município de Novo Cruzeiro.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado daquela unidade de ensino, que
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aprovou,  por  unanimidade dos votos  de  seus  membros,  a indicação do nome de

Maria Cândida Reis para denominá-la.

A homenageada foi uma professora dedicada que realizou um trabalho exemplar,

buscando reduzir os índices de analfabetismo naquela localidade, o que chamou a

atenção das autoridades para a necessidade de autorizar ali o funcionamento de uma

unidade de ensino.

Com  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.

Por tudo isso, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer à Profa.

Maria Cândida Reis, como reconhecimento da comunidade pelos serviços prestados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.994/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.024/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros São Luiz e Alto

São Luiz – Ambas –, com sede no Município de Pará de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.024/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  dos  Bairros  São  Luiz  e  Alto  São  Luiz  –  Ambas  –,  com  sede  no

Município de Pará de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como escopo representar os moradores daquelas comunidades na luta por
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melhorias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, habitação, transporte, lazer e

cultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  que  potencializam  as

habilidades de seus associados na busca por melhores condições de vida; difunde

valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,  direitos  humanos  e  democracia;

fomenta  oficinas  temáticas  e  terapêuticas;  assiste  famílias  em  situação  de

insegurança  alimentar  e  nutricional;  realiza  atividades  esportivas  para  crianças  e

adolescentes;  incentiva  ações  comunitárias  como  a  coleta  seletiva  de  lixo  e  a

preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o trabalho social desenvolvido pela Ambas, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.024/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.054/2012

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  Missão Urgente –

ACMU –, 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 3.054/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Missão Urgente – ACMU –, com sede no Município de Sete Lagoas,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

desenvolvimento  de  atividades  nas  áreas  de  saúde,  educação,  cultura  e
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profissionalizante, em benefício de pessoas carentes.

Com esse propósito, a instituição ampara socialmente essas pessoas; fomenta a

saúde preventiva; realiza ações educativas, sociais e culturais; busca a proteção da

família, da maternidade, da adolescência e da velhice; incentiva a integração de seus

assistidos no mercado de trabalho; mantém serviço de radiodifusão comunitária; dá

orientações sobre a proteção da fauna e do meio ambiente; combate a fome e a

pobreza.

Tendo  em  vista  o  trabalho  desenvolvido  pela  ACMU,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.054/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.096/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

dos  Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  Rurais  de  Lagoinha,  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 3.096/2012 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de

Lagoinha,  com  sede  no  Município  de  Montes  Claros,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  a  melhoria

econômica e social da comunidade onde atua.
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Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  conscientizar  a  população  sobre  a

importância  da  educação para  a  integração social;  promove atividades  escolares,

recreativas e de cidadania para crianças e adolescentes; incentiva o aprendizado de

analfabetos  e  semianalfabetos;  realiza  cursos  e  palestras  sobre  a  prevenção  de

doenças  e  do  uso  de  drogas;  luta  por  saneamento  básico,  educação  familiar  e

integração social; combate o êxodo rural por meio do ensino de técnicas de plantio,

colheita, manejo de gado e comercialização dos produtos agropecuários; oferece o

acesso  da  população  carente  ao  uso  de  tecnologia  industrial,  comercial  e  de

informática;  zela  pela  preservação  do  meio  ambiente  e  pela  conservação  das

estradas; presta assistência social e à saúde.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Conselho  de

Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de

Lagoinha,  consideramos meritória  a  iniciativa de  lhe  outorgar  o  título  de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.096/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.105/2012

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  Comunitária  de  Juazeiro,  Ingazeira,

Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município de Espinosa.

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 3.105/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária de Juazeiro, Ingazeira, Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município

de Espinosa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo defender os direitos e interesses de seus associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  congrega  os  moradores  das  localidades  que

representa; luta pela melhoria das condições de vida de seus associados; mantém

serviços de assistência médica, odontológica, recreativa e educacional.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.105/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.109/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Bem  Viver,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.109/2012 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Melhor Idade Bem Viver, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o desenvolvimento de

atividades de lazer e cultura para pessoas com idade acima de 50 anos.

Com esse propósito, a instituição mantém programação sistemática de viagens de

turismo;  realiza  cursos,  encontros,  seminários  e  eventos  similares  para

entretenimento de seus associados; incentiva a prática de atividades desportivas, o
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condicionamento físico, passeios e aulas de dança, de acordo com seu público-alvo;

promove  reuniões  de  caráter  social  e  cultural;  fomenta  a  prestação  de  serviços

voluntários;  desenvolve  pesquisas  sobre  a  necessidade  das  pessoas  da  terceira

idade para aperfeiçoar seus serviços.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pelo Clube da Melhor

Idade  Bem  Viver,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.109/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.114/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

do Buqueirão – Aspprub –, com sede no Município de Buritis.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.114/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Buqueirão – Aspprub –, com sede no Município

de  Buritis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição fomenta as atividades agropecuárias, com ênfase

na divulgação de informações sobre técnicas de produção e manejo, mercado, preços

e melhoria da qualidade e da produtividade; busca facilitar o acesso a mecanismos de

crédito,  assistência  e  pesquisas  na  área  rural;  incentiva  a  união  entre  seus
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associados; promove atividades sociais, culturais e desportivas; luta pela proteção da

família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; combate a fome e

a pobreza.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Pequenos Produtores Rurais do Buqueirão, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.114/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.311/2011, de autoria do Deput ado Gustavo Valadares, que dá

a denominação de Espaço Democrático Presidente Itamar Franco ao 1° andar do

Palácio Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves,

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 Nº 2.311/2011

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. 1° – Fica denominado Espaço Democrático Presid ente Itamar Franco o primeiro

andar do Palácio Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo

Neves, no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.032/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.032/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Clube Recreativo Arvoredo, 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 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. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be Recreativo Arvoredo, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Gilberto Abramo, relator - Romel Anízio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2012

ATAS

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Doutor Viana

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

Correspondência:  Ofício nº  20/2012 (informando abertura de  vaga de Conselheiro

para o Tribunal de Contas, com a renúncia do Conselheiro Antônio Carlos Andrada),

do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - Cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.194  a  3.204/2012  -

Requerimentos  nºs  3.159  a  3.198/2012  -  Requerimentos  das  Comissões  de

Segurança  Pública  e  de  Assuntos  Municipais  e  dos  Deputados  Elismar  Prado  e

outros, Doutor Wilson Batista, Délio Malheiros e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros,

Doutor Viana e outros e Luiz Henrique e outros - Proposições Não Recebidas: Projeto

de lei dos Deputados Sávio Souza Cruz e Adelmo Carneiro Leão -  Comunicações:

Comunicações das Comissões do Trabalho, de Saúde, de Turismo e de Segurança

Pública  e  do  Deputado Lafayette  de  Andrada -  Registro  de  presença -  Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Bosco,  Rogério  Correia,  Pompílio  Canavez  e

Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão

da  Presidência  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  (2)  -  Comunicação da Presidência  -

Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos

Deputados  Dalmo Ribeiro Silva e outros, Délio Malheiros e outros,  Doutor Viana e

outros e Luiz Henrique e outros; deferimento -  Questão de ordem;  chamada para a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos  -  2ª  Fase:  Questões de  ordem -  Discussão e  Votação de Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.060/2012;

discursos dos Deputados Gustavo Valadares e Rogério Correia; questão de ordem;

discurso  do  Deputado  Duarte  Bechir;  questão  de  ordem;  chamada  para  a

recomposição  do  número  regimental;  questões de  ordem;  inexistência de quórum

para  a  continuação dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Encerramento  -
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Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão -

Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Mosconi  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - 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 - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Bosco, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:
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OFÍCIO Nº 20/2012

- O Ofício nº 20/2012, do Presidente do Tribunal de Contas, foi publicado na edição

anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Adrian Machado Batista, Diretor de Planejamento Metropolitano, Articulação

e  Intersetorialidade  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  RMBH,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 2.210/2011, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.816 e  2.688/2012, das Comissões de

Segurança Pública e de Minas e Energia,  respectivamente,  e ao requerimento da

Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 936/2012/SGM.

Da Sra. Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça, prestando informações relativas

ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  encaminhado  pelo  Ofício  nº

634/2012/SGM.

Da Sra. Ana Letícia Martins de Souza, Promotora de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.102/2009, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Da Sra Andrea Mismotto Carelli, Promotora de Justiça e Coordenadora do CAO-IJ-

MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 809/2012, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Anthony Garotinho, Presidente da Comissão de Legislação Participativa da

Câmara dos Deputados, comunicando sua eleição para esse cargo e sugerindo a

realização por esta Casa de seminário sobre a Lei de Adoção.

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o

trabalho intitulado “A dívida do Estado de Minas Gerais: situação atual e perspectivas

para  2028  e  2038”,  atendendo  a  pedido  de  informações  formulado  por  meio  do

Requerimento nº 2.129/2011, da Comissão Especial da Dívida Pública. (- Anexe-se ao

Requerimento nº 2.129/2011.)

Do Sr.  Antônio  Jorge  Ramalho,  Chefe de  Gabinete  do  Ministério  da  Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.087/2011,  da  Comissão de

Participação Popular.
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Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (3), comunicando a transferência dos recursos que menciona ao

Fundo Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do  Sr.  Antônio  Marcos  Alvim  Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.798/2011 , da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Do Sr. Alex Sandro Gonçalves Pereira, Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho

e  Emprego,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.882/2012,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária,

atendendo  a  pedido  de  informações  formulado  por  meio  do  Requerimento  nº

725/2011, da Comissão de Política Agropecuária. (- Anexe-se ao Requerimento nº

725/2011.)

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional do DNIT em Minas

Gerais  (substituto)  (2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimento  n°s

2.484/2012, do Deputado Elismar Prado, e 2.789/2012, da Comissão de Transporte.

Da  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do  Sind-UTE-MG,

solicitando a manutenção do art. 152 do Estatuto do Magistério, cuja revogação havia

sido  proposta  no  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012.  (-  Anexe-se ao  Projeto  de  Lei  nº

3.099/2012.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 2.776/2012, da Comissão de Administ ração Pública.

Do Sr. Calixto Oliveira Souza, Promotor de Justiça, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 1.860/2011, da Comissão de Direi tos Humanos.

Do Sr.  Carlaile  Pedrosa,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.776/2012, da Comissão de Administ ração Pública.

Do Sr. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra-

MG (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.675 e 2.928/2012,

da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Carlos Nogueira da Costa Júnior, Secretário Adjunto de Geologia, Mineração

e Transformação Mineral, encaminhando nota de resposta ao recebimento das notas

taquigráficas  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  encaminhadas  pelo  Ofício  nº

260/2012/SGM. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Carlos Roberto de Souza, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de

Betim, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.835/2012, da Comissão

de Meio Ambiente.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança

Pública encaminhado pelo Ofício nº 3.304/2011/SGM.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  às  notas  taquigráficas  da  Comissão  de

Segurança Pública encaminhadas pelo Ofício nº 3.529/2011/SGM. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Do Sr. César Custódio da Silva, Presidente da Comissão de Educação, Cultura,

Turismo, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Ipatinga, encaminhando denúncia

de  descaso  e  omissão  do  Poder  Executivo  de  Ipatinga,  em  face  da  quebra  de

cláusula de convênio com as creches comunitárias do Município.(- À Comissão do

Trabalho.)

Do Sr.  Cláudio Renato  dos Santos Costa,  Presidente do Tribunal  de Justiça do

Estado  (3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimento  n°s  1.872  e

1.928/2011 e 2.725/2012, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Darlan Dias Coelho, Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de

Engenharia da Uemg de João Monlevade, solicitando desta Casa a realização de

uma audiência pública para tratar de mudanças necessárias nessa Faculdade. (- À

Comissão de Educação.)

Da Sra. Denise Reif Kroeff, Diretora do Departamento de Apoio à Comercialização e

à Produção Familiar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

encaminhando cópia de termo aditivo a convênio firmado entre esse Ministério e o

governo do 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.)
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Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (4), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 2.016/2011, da Comi ssão de Participação Popular,

2.302/2011 e 2.553/2012, da Comissão de Assuntos Municipais,  e 2.608/2012,  da

Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

2.885/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Eraldo  Eustáquio  Soares,  Prefeito  Municipal  de  Chapada  do  Norte,

solicitando especial atenção desta Casa para com esse Município, especialmente no

que concerne ao programa Caminhos de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Ernane  Geraldo  de  Araújo,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  encaminhado  pelo

Ofício nº 784/2012/SGM.

Do Sr.  Eugênio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios da Secretaria

Executiva  do  Ministério  do  Turismo,  informando  a  liberação  de  recursos  para  a

Secretaria de Meio Ambiente, com vistas à complementação de estruturas físicas 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  FNDE  (3),  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Georgenor Cavalcante Pinto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.363/2012, do

Deputado Elismar Prado.

Do  Sr.  Geraldo  Alves  de  Moura,  Presidente  do  Conselho  de  Administração  da

Plantar Participações S.A., agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta

Casa a requerimento dos Deputados Dinis Pinheiro, Dilson Melo e Doutor Viana.
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Do Sr. Geraldo Claret de Arantes, Juiz de Direito (substituto) da 4ª Vara Criminal da

Comarca de Belo Horizonte, encaminhando cópia do termo da audiência em que se

tratou  do  desmantelamento  do  serviço  190  de  telefonia,  da  Polícia  Militar.  (-  À

Comissão de Direitos Humanos.)

Dos  Srs.  Giancarllo  Alves  Carneiro  Nascimento  e  outros,  Vereadores à  Câmara

Municipal de Itapecerica, solicitando a esta Casa que envide esforços com vistas à

nomeação de um Juiz titular para essa Comarca. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do  Sr.  Gilberto  Fernandes  de  Araújo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Itamarandiba,  encaminhando  cópia  de  moção  de  congratulação  dessa  Casa  ao

Deputado Dinis Pinheiro por sua participação no movimento pela renegociação da

dívida pública dos Estados e Municípios.

Da Sra. Gilda Pereira de Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão,

encaminhando  cópia  das  recomendações  que  menciona,  relativas  a  violação  de

direitos humanos e de direitos constitucionais da população carcerária. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.950/2011, do Deputado

Elismar Prado.

Da Sra. Iolanda Nascimento Batista, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.198/2011,  da

Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Jackeliny Ferreira Rangel,  Promotora de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.440/2012, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Jayme Silva Filho, Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco,

manifestando a solidariedade dessa Casa ao desenvolvimento da campanha Caravana

da Saúde.

Da Sra. Jô Moraes, Deputada Federal, agradecendo a acolhida que teve na audiência

pública realizada nesta Casa em 27/4/2012.

Do Sr. João dos Reis Canela, Reitor da Unimontes (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 2.145 e 2.268/2011, da Comiss ão de Participação Popular.
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Do  Sr.  Joaquim  Campos  Reis,  Prefeito  Municipal  de  Pompéu,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.912/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.912/2012.)

Do Sr.  Jorge Alexandre  de  Andrade Rodrigues,  Promotor  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.816/2012 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. José Adão Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Chapada do Norte,

solicitando o  apoio  dessa Casa para  o atendimento  desse Município  pelo  projeto

Caminho de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  José  Antônio  Cafiero,  Cônsul-Geral  da  Argentina  no  Brasil,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.823/2012 , da Comissão de Turismo.

Do Sr. José Aparecido Mendes Santos, Presidente da Associação dos Sindicatos

dos Produtores Rurais do Norte de Minas e Jequitinhonha, solicitando a intercessão

desta Casa junto ao governo do Estado a fim de que sejam tomadas medidas para

minorar  os  efeitos  da  seca  nessa  região  e  possibilitar  o  seu  desenvolvimento

sustentável. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. José Dias Coelho Neto, Gerente do Escritório Regional da Anatel, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.752/2012 , do Deputado Délio Malheiros.

Do  Sr.  Josemar  da  Ressurreição  Coimbra,  Presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica  do  Médio Paraíba  do  Sul,  sugerindo,  em atenção a deliberação do I

Fórum do Rio Preto, uma ação articulada do poder público para a preservação desse

rio e solicitando a participação desta Casa nesse processo. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (7),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.231/2011, da Comissão de

Assuntos Municipais; 2.420/2012, do Deputado Anselmo José Domingos; 2.640/2012,

do  Deputado  Marques  Abreu;  2.682/2012,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  e

2.802/2012, da Comissão de Direitos Humanos; e aos requerimentos das Comissões

de Meio Ambiente e de Assuntos Municipais encaminhados respectivamente por meio

dos Ofícios nºs 110 e 980/2012/SGM.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações
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relativas ao Requerimento n° 271/2011, da Deputada Rosângela Reis.

Do  Sr.  Leonardo  Pereira  Rezende,  Presidente  da  91ª  Subseção  da  OAB-MG,

solicitando  o  apoio  desta  Casa  à  campanha  BR-356  Urgente,  iniciada  pelas

subseções da OAB de Viçosa e  Muriaé,  visando à  recuperação do trecho dessa

rodovia que liga Ervália a Muriaé. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Levy Pacheco de Oliveira Júnior, Gerente-Geral da Agência Santo Agostinho

da CEF, comunicando o cancelamento de contrato de repasse de recursos entre o

Ministério do Esporte e a Uemg. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art.  74 da Constituição Estadual,  c/c o art.  100, inciso XVI,  do Regimento

Interno.)

Do Sr. Luiz Antônio de Mello Rebello, Chefe de Gabinete do Ministro da Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.734/2012, da Deputada Liza

Prado e do Deputado Paulo Guedes.

Do  Sr.  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.788/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Luiz  Ricardo  Gomes  Aranha,  Presidente  do  Instituto  dos  Advogados  de

Minas Gerais, agradecendo votos de congratulações formulados por esta Casa, em

atenção a requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir, pela

posse da nova diretoria dessa entidade.

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário (2), encaminhando cópia de termos aditivos a

convênios firmados com a Emater-MG. (-  À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Do  Sr.  Marco  Aurélio  Mello,  Ministro  do  STF,  solicitando  informações  sobre

alegação constante em petição ajuizada nesse Tribunal pela Confederação Brasileira

de Trabalhadores Policiais Civis em face do Estado.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (47),  prestando

informações  relativas  ao  Requerimentos  n°s  1.417,  1 .844/2011  e  2.434/2012,  da

Comissão  de  Assuntos  Municipais;  5.196/2009,  1.733/2011,  2.448,  2.562,  2.567,
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2.571,  2.602  e  2.605/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  2.683/2012,  da

Comissão de Meio Ambiente; 2.687 e 2.689/2012, da Comissão de Minas e Energia;

2.030, 2.041, 2.055, 2.078, 2.089, 2.148, 2.154, 2.155, 2.197, 2.205, 2.208, 2.213,

2.215,  2.217,  2.219,  2.263,  2.270,  2.271,  2.272/2011,  2.324  e  2.486/2012,  da

Comissão de Participação Popular; 2.582/2012, da Comissão de Saúde; 2.225/2011,

da Comissão de Segurança Pública;  1.011,  1.587 e  1.880/2011,  da  Comissão de

Transporte;  1.598/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  2.330/2012,  do

Deputado Carlin Moura; 2.623/2012, do Deputado Délio Malheiros; 1.891/2011, 2.349

e 2.615/2012, do Deputado Elismar Prado; 1.186/2011, da Deputada Maria Tereza

Lara

Do Sr. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de Convênios do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia de termo aditivo a

convênio  firmado  entre  esse  Ministério  e  a  Emater-MG.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Margarett Cabral, Chefe de Gabinete do Ministério da Pesca e Aquicultura,

agradecendo,  em  nome  do  Ministro  Marcelo  Crivella,  voto  de  congratulações

formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

por sua posse no referido cargo.

Da Sra. Maria Aparecida de Lima Piza e cidadãos de Muzambinho em que pleiteiam

que esta Casa solicite ao Presidente da Cemig a realização de vistorias e imediata

substituição das  redes  elétricas  nos  Municípios  da  região  Sul,  a  substituição dos

trabalhadores terceirizados e a reabertura das agências de atendimento em todas as

cidades da região. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Da Sra. Maristela Rangel, Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 2.831/2012, da Deputada Liza Prado e do

Deputado Paulo Guedes, encaminhado pelo Ofício nº 1.015/2012/SGM.

Do  Sr.  Maurício  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.326/2012, do Deputado Carlin

Moura.

Da Sra. Miriam Vaz Chagas, Juíza de Direito da Comarca de Ribeirão das Neves,
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informando que foi  deferido parcialmente pedido formulado pelo Ministério  Público

para que não sejam recolhidos novos detentos ao Presídio Inspetor José Martinho

Drumond, até que a população carcerária esteja no limite máximo de 1.640 detentos.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Nancy  Andrighi,  Ministra  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  convidando  os

parlamentares desta Casa a participarem da audiência pública de 28 e 29/5/2012,

convocada  para  se  tratar  da  redistribuição  de  vagas  de  Deputados  Federais,

Estaduais e Distritais.

Do Cel.  BM Osmar  Duarte  Marcelino,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento do Deputado Duarte Bechir, por sua posse no referido cargo.

Do Sr. Paulo César da Silva, Coordenador do Contencioso da Procuradoria-Geral

do  Município  de  Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão  Especial  da  Dívida  Pública  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

987/2012/SGM.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Provedor da Fundação Hospitalar de

Montes Claros, solicitando a esta Casa apresentação de emenda ao Orçamento do

Estado  para  o  ano de  2013,  com  vistas  a  contemplar  a  referida  Fundação.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento  (2),  encaminhando

exemplares  do  PPAG  2012-2015  e  da  LOA de  2012;  e  relatório  elaborado  pela

Secretaria de Transportes, contendo relação de obras realizadas pelo Estado. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.725/2011,  em atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça, e informando o impacto financeiro da Emenda nº 1 ao Projeto

de Lei nº 3.099/2012. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG (4), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.236/2 011, da Comissão de Assuntos

Municipais,  2.376  e  2.549/2012,  do  Deputado  Elismar  Prado,  2.668/2012,  da

Deputada Liza Prado, e 2.727/2012, da Comissão de Defesa do Consumidor.
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Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.582/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr.  Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional  da CEF, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.556/2012 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Salomão Santos, Assessor do Deputado Federal Aelton Freitas, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.776/2012 , da Comissão de Administração

Pública.

Da Sra. Sandra Imaculada Cardoso Cabral,  Presidenta da Câmara Municipal  de

Santos  Dumont,  encaminhando  moção  de  apoio  dessa  Câmara  à  campanha

“Renegociação já”, empreendida por esta Casa.

Do Sr. Sebastião Nunes, Presidente do Sindicato Rural de Patrocínio, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 985/2012/SGM.

Do  Sr.  Valcenôr  Braz,  Coordenador  da  Frente  Parlamentar  do  Agronegócio  da

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sugerindo a criação de frente idêntica

nesta Casa. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do  Sr.  Vanderlei  Miranda,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  João  Monlevade,

solicitando a intercessão desta Casa junto ao governo do Estado para a construção

de quadra poliesportiva no referido Município. (- À Comissão de Esporte.)

Da  Sra.  Verônica  M.  G.  de  Souza,  Assessora  Especial  de  Controle  Interno  do

Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.303/2011,

do Deputado Carlin Moura.

Do  Sr.  Walter  Tosta,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.776/2012, da Comissão de Administ ração Pública.

CARTÃO

Do Sr. Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de

Lavras, agradecendo voto de congratulações com a Universidade Federal de Lavras,

formulado por esta Casa a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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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 3.194/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Evangélica Obra de Amor -

Aceoa -, 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 Comunitária Evangélica

Obra de Amor - Aceoa -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação em análise presta serviço de comunicação na região de

Coronel Fabriciano, buscando o aperfeiçoamento qualitativo da produção jornalística

cultural e evangélica.

A  referida  associação  tem  o  intuito  de  promover  encontros  e  seminários  de

interesses dos meios de comunicação comunitários, fazendo com que a população se

informe e tenha participação ativa.

Portanto, faz-se necessária que essa entidade receba o título de utilidade pública,

pois, com isso, será possível a expansão dos seus trabalhos de assistência e serviço

social nas comunidades e no seu entorno.

- 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 3.195/2012

Dispõe sobre o piso salarial regional dos profissionais de enfermagem no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  no  Estado  o  piso  salarial  regional  dos  profissionais  de

enfermagem.
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§ 1º - São profissionais de enfermagem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem

e os auxiliares de enfermagem diplomados por instituição reconhecida pelo Ministério

da Educação - MEC.

§ 2º - O piso salarial regional dos profissionais de enfermagem é aplicável apenas

nos casos em que não houver lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho

dispondo de forma diversa.

Art. 2º - O piso a que se refere o art. 1º terá os seguintes valores, proporcionais à

complexidade do trabalho:

I) R$5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) para enfermeiro;

II) R$3.815,00 (três mil oitocentos e quinze reais) para técnico de enfermagem;

III)  R$2.725,00  (dois  mil  setecentos  e  vinte  e  cinco  reais)  para  auxiliar  de

enfermagem.

Art.  3º  -  Os valores estabelecidos nos incisos do art.  2º  serão reajustados pela

variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, elaborado

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo  único  -  O  reajuste  será  realizado  anualmente,  a  partir  do  ano

subsequente  àquele  em  que  esta  lei  entrar  em  vigor,  sempre  no  início  do  ano

corrente,  pela  variação  acumulada  do  INPC  nos  doze  meses  imediatamente

anteriores.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Conforme disposto no art. 1º da Lei Complementar Federal nº 103, de

14/7/2000, ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o piso salarial

de que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para empregados que não

tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,  convenção  ou  acordo  coletivo  de

trabalho.

Importa  salientar  que  a  lei  estadual  que  criará  o  piso  salarial  deverá  prever

categorias  profissionais  com  direito  ao  piso  salarial  proporcional  à  extensão  e  à

complexidade do trabalho, de acordo com o que estabelece o referido art. 7º, V.

A legislação trabalhista brasileira determina uma série de garantias da remuneração
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devida aos trabalhadores. Maurício Godinho Delgado relaciona entre elas o salário

profissional, que está inserido nas proteções jurídicas do valor do salário. Ele tem o

caráter de patamar salarial  mínimo imperativo, podendo ser genérico, para todo o

mercado, ou especial, relativo a determinadas profissiões ou categorias profissionais

especiais.  Essa  proteção,  na  Constituição  Federal,  está  prevista  nos  seguintes

termos:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem

à melhoria de sua condição social:

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.

O piso salarial  é  conhecido em nossa legislação ordinária como salário  mínimo

profissional,  que,  segundo  ainda  Delgado,  é  fixado  por  lei,  sendo  deferido  ao

profissional cujo ofício seja regulamentado também por diploma legal.

Hoje, profissionais de várias atividades, principalmente as relacionadas à saúde,

além de uma carga horária elevada, acumulam mais de um emprego com o intuito de

conseguir uma remuneração digna. Mesmo assim, em muitos casos, esse objetivo

não é alcançado.

A jornada de trabalho  desgastante,  associada ao estresse pelos  deslocamentos

entres os diversos locais da prestação de serviços, compromete irremediavelmente

tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento ao paciente. Isso

acaba prejudicando a totalidade da população, que, a cada dia, tem seu sofrimento

aumentado com a deterioração do sistema de saúde do país.

Entendo, assim, que a fixação do piso salarial regional por lei torna-se crucial para o

bom desempenho de determinadas atividades,  na  medida em que dará melhores

condições  de  trabalho  aos  profissionais,  que,  percebendo  uma  remuneração

condizente  com  suas  responsabilidades  e  necessidades,  poderão  exercer  com

dignidade o ofício em apenas um local.

A medida se justifica também como fator de valorização do profissional que, após

anos  e  anos  de  estudos  de  graduação  e  especialização,  ainda  necessita  estar

constantemente se atualizando para bem atender os pacientes.

Através da análise de estudos e informações existentes em relação à remuneração

dos profissionais de enfermagem, chegou-se aos valores estipulados neste projeto de
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lei,  quais  sejam  os  de  R$5.450,00  para  enfermeiro,  R$3.815,00  para  técnico  de

enfermagem e R$2.725,00 para auxiliar de enfermagem.

Pretendo com esta iniciativa não somente valorizar os profissionais como também

contribuir para a melhoria de seu desempenho, sobretudo no que se relaciona com o

atendimento à população. Por essas razões, pedimos o apoio dos ilustres pares para

a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.196/2012

Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia, o

abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes de cada sessão nos

cinemas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a exibição de filmes publicitários de advertência contra

a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes de cada

sessão dos cinemas de todo o Estado.

Art.  2º  -  Os  filmes  publicitários  deverão  mencionar  o  serviço  executado  pela

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - Disque 100 e pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Disque Direitos Humanos 0800 31

1119, disponibilizados para recebimento de denúncias de transgressões aos direitos

da criança e adolescente.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator no pagamento

de multa no valor entre 100 e 1.000 Ufemgs (cem e mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), cobrada na forma de regulamento específico.

§  1º  -  Da  aplicação  da  pena  de  multa  caberá  recurso,  dirigido  à  autoridade

competente, no prazo de cinco dias, com efeito suspensivo.

Art.  4º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  em  noventa  dias  contados  da  data  de  sua

publicação.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Luiz Henrique

Justificação: Atualmente diversas campanhas têm sido desenvolvidas por entidades



1357
____________________________________________________________________________

e demais grupos de nossa sociedade com a finalidade de combater a pedofilia, bem

como o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entretanto, não

podemos  nos  restringir  a  campanhas  temporárias,  já  que é  grande  o  número  de

ocorrência em todo o nosso país.

Segundo matéria  do  jornal  “Estado  de Minas”,  Minas  Gerais  concentra  o  maior

número de pontos de exploração infantil do País. A Polícia Rodoviária Federal - PRF -

divulgou o mapeamento dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e

adolescentes nas estradas federais, que indica 252 áreas em rodovias do Estado. O

número é quase o dobro (89,47%) do registrado na pesquisa de dois  anos atrás,

quando havia 133 pontos. O estudo qualifica o tipo de risco e mais da metade deles

está nas categorias de risco alto e médio.

Durante o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil, foi

divulgado  um  mapeamento  que  mostra  que  o  Estado  lidera  o  “ranking”  dessa

estatística. Em todo o País, de acordo com monitoramento de agentes da PRF, são

1.776 pontos de vulnerabilidade, 14,18% em Minas.

Mesmo com as diversas campanhas contra a pedofilia,  o abuso e a exploração

sexual do menor, os dados continuam preocupantes. Sendo assim, iniciativas como

esta  são de extrema importância  para nossa sociedade,  pois  reforçam o trabalho

existente,  inibem  a  prática  do  crime,  alertam toda a  população  de  nosso Estado

quanto ao disque 100 e ao Disque Direitos Humanos 0800 31 1119 e contribuem para

com a preservação da integridade física e moral da criança e do adolescente.

O Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crianças

e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de

Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes.  O  Disque

Direitos  Humanos  0800  31  1119  pode  ser  acessado  em  casos  que  envolvam

agressões ou maus-tratos a idosos, mulheres, crianças e adolescentes.

Nos  últimos três  anos,  o Disque Direitos  Humanos da Secretaria  de  Estado de

Desenvolvimento  Social  recebeu  8.903  denúncias  de  crimes  contra  crianças  e

adolescentes, uma média de oito por dia. Os crimes sexuais somam 1.970 ligações.

Em 2011,  o serviço registrou 2.038 denúncias. Os crimes de abuso, exploração e

violência sexual correspondem a 17% desse total, com 338 denúncias. Entre janeiro e
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abril deste ano, foram 735 ligações, 90 sobre crimes sexuais.

Considerando que este é mais um importante passo que esta Casa dá em defesa

do  menor,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.197/2012

Dispõe sobre o transporte de explosivos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece condições para o transporte de explosivos.

Parágrafo único - Entende-se por explosivos aqueles produtos assim definidos em

legislação federal específica.

Art. 2º - Todo veículo de carga que transporte explosivo deve contratar serviço de

escolta de segurança e ser equipado com mecanismo rastreador.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua data de promulgação.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: A expansão da indústria química em geral é evidente e a produção de

explosivos tem aumentado tendo em vista a intensa atividade mineradora no Estado,

que possui expressiva demanda desse produto.

Entretanto, o desvio de sua utilidade principal tem repercutido nos noticiários de

todo o País,  ou seja, a sua utilização criminosa por quadrilhas especializadas em

roubos de bancos e caixas eletrônicos.

No  dia  22/5/2012,  os  jornais  “Estado  de  Minas”,  “Hoje  em  Dia”  e  “O  Tempo”

noticiaram o roubo de 374kg de dinamite e 272 detonadores de uma mineradora em

Contagem e, na semana anterior, um terminal eletrônico foi destruído e 8 mil reais

foram roubados nesse mesmo Município.

Nessa  perspectiva,  o  controle  do  transporte  desse  produto  perigoso  mostra-se

fundamental para a redução do roubo e desvio dessa carga que representa grave

perigo para a vida das pessoas e também para a segurança pública.

Levantamento  realizado  pelo  Exército  estabeleceu  que  o  crescimento  do  roubo
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desse  material  aumentou  170%  entre  2009  e  2010  no  Brasil.  O  material

contrabandeado chega às mãos de quadrilhas para o roubo de caixas eletrônicos e

agências bancárias, ou seja, uma nova modalidade de execução criminosa que vem

se instalando em todo o País.

Nesses termos, com o objetivo de aumentar o controle do transporte desse tipo de

carga, conto com a aprovação desse projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.198/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Desafio Jovem Renovo, com

sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarado  de  utilidade pública  o  Centro  de  Recuperação Desafio

Jovem Renovo, com sede no Município de Itapeva.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Centro  de  Recuperação  Desafio  Jovem  Renovo,  com  sede  no

Município de Itapeva, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter organizacional, com prazo de duração indeterminado, que tem por finalidade

recuperar  pessoas  adultas  do  sexo  masculino  viciadas  em  drogas  e  bebidas

alcoólicas e dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza. A sua diretoria

é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam  atividades

voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.199/2012

Acrescenta o inciso XXVIII ao art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

isentando  de  cobrança  do  ICMS  a  fabricação  de  equipamentos  utilizados  na

adaptação de veículos conduzidos por pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)

XXVIII - saída, em operação interna, de equipamentos para a adaptação de veículo

a ser conduzido por pessoa portadora de deficiência.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: As pessoas com deficiência constituem um segmento da sociedade

que  ainda  sofre  com  a  discriminação.  São  pessoas  que  buscam  condições  de

convivência em sociedade e, para que consigam atingir este objetivo, é necessário

que sejam reconhecidas como capazes de se sustentar e de constituir família, tendo

acesso à saúde, ao lazer, à educação e ao trabalho. Para que possam trabalhar, a lei

federal já garantiu a contratação de pessoas com deficiência nas empresas com mais

de 100 empregados, a chamada lei das cotas, e tem já garantido em lei a isenção do

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, do Imposto sobre a Circulação de

Produtos  e  Serviços  -  ICMS  -  e  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA - quando vão adquirir um veiculo automotor novo.

Contudo,  nem todas  as  pessoas  com deficiência  têm condições  de  adquirir  um

veículo novo e muitas delas precisam de adquirir um veículo usado e adaptá-lo às

suas necessidades especiais para ter condições de conduzi-lo ou mesmo fazer estas

adaptações no veículo zero quilômetro. E, paradoxalmente, a mesma lei que isenta

da  cobrança  do  ICMS  o  veículo  novo  pela  pessoa  com  deficiência  tributa  os

equipamentos utilizados  na adaptação dos  veículos  utilizados por  essas pessoas.

Esta proposição tem justamente  o objetivo  de adequar  a Lei  do  ICMS em Minas

Gerais a esta realidade, pois é contraditório isentar a venda do carro novo, e não dos
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equipamentos  necessários  à  sua  adaptação,  possibilitando  que  a  pessoa  com

deficiência possa ter condições efetivas de conduzi-lo. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.094/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.200/2012

Dispõe sobre programa que institui forma preferencial de pintar monumentos, bens

e patrimônios públicos com tinta antipichação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado desenvolverá programa que visa instituir forma preferencial de

pintar monumentos, bens e patrimônios públicos com tinta antipichação.

§ 1º - Para efeito desta lei, “monumento é uma estrutura  por motivos simbólicos

e/ou  comemorativos,  mais  do  que  para  uma  utilização  de  ordem  funcional.  Os

monumentos são geralmente construídos com o duplo propósito de comemorar um

acontecimento importante,  ou homenagear  uma figura  ilustre,  e,  simultaneamente,

criar um objecto artístico que aprimorará o aspecto cidade local. Estruturas funcionais

que se tornaram notáveis pela sua antiguidade, tamanho ou significado.”, segundo o

“site” Enciclopédia.

Art. 2º - O Estado promoverá, por meio de políticas públicas:

I  -  o  incentivo  para  que  o  Município  pinte  monumentos  públicos  com  tinta

antipichação;

II - orientação ao Município, disponibilizando técnicas apropriadas para avaliar os

monumentos públicos que precisem ser  restaurados, e a viabilidade de usar  tinta

especial antipichação, visando manter a restauração em perfeito estado, com simples

lavagem;

III  -  a  verificação  das  formas  e  dos  meios  corretos  da  utilização  da  tinta

antipichação, bem como verba para tal, através de parcerias;

IV - desenvolvimento de meios de viabilizar o uso das tintas, com o objetivo de

resguardar monumentos públicos;

V - criação de políticas que disponibilizem verba para pintar bens públicos como
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pontes,  viadutos,  muros,  edifícios,  estátuas,  fachadas  de  escolas,  repartições

públicas, enfim quaisquer bens cuja pintura com essas tintas for viável.

VI - a tinta antipichação deve ser adotada por ser ecologicamente correta, conforme

amplamente divulgado.

Art. 3º - Ao Estado cabe implantar meios e técnicas que possibilitem ao Município

viabilizar  a pintura  desses monumentos nas cidades de Minas  Gerais,  por  serem

regiões profundamente afetadas com a poluição visual, em razão da pichação nos

patrimônios públicos.

Art. 4º - É importante fazer parceria com todas as secretarias de Estado afins, de

forma  a  implantar  políticas  para  que  os  bens  públicos  sejam  pintados

preferencialmente com tinta antipichação.

Art. 5º - Ao Estado cabe facilitar o processo, através de parceria com a Secretaria

de Estado de Defesa Social.

Art. 6º - Esta lei visa à preservação, conservação dos bens públicos e qualidade

visual de um ambiente agravável, ficando reguardadas as pinturas artísticas, como o

grafite  ou  a  pintura  mural,  que  contribuem  para  a  qualidade  visual  dos  centros

urbanos.

Art. 7º - Obras públicas, instituindo meios eficazes de analisar as condições dos

atuais e futuros monumentos, com o objetivo de implantar a técnica das pinturas com

a tinta antipichação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo desenvolver um programa para

pintar monumentos, bens e patrimônios públicos com tinta antipichação.

O programa trará grandes benefícios para a população e para o Estado, que vai

economizar,  pois  não  precisará  repintar  esses  monumentos:  com  uma  simples

lavagem a situação se resolverá.

O  Estado  deve  investir  em  políticas  públicas  eficazes  e  revestidas  de

responsabilidade, com qualificação de técnicos, o que vai gerar ganho incalculável

para a população, que não vai sofrer mais com a poluição visual.
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Esse planejamento deve ser realizado por meio de parcerias com concessionárias

públicas e terceirizadas comprometidas, que possuam o devido conhecimento e que

se empenhem no reconhecimento da necessidade de implantação desse programa

nas cidades de Minas Gerais.

A aprovação deste projeto é de extrema relevância, pois nosso patrimônio público

vai ser preservado de forma eficaz e econômica, pois, embora essas tintas tenham

um custo mais elevado, o gasto que os órgãos públicos têm com a restauração dos

monumentos é imensamente maior. Além disso, haverá como ganho o bem-estar da

população, que vai viver em uma cidade mais limpa, com um aspecto melhor.

Fato que não pode deixar de ser mencionado é o crescente volume de pichação e

destruição de monumentos públicos nos grandes centros urbanos.

A previsão orçamentária  é  necessária  para  dar  suporte  ao  planejamento  desse

programa, para capacitar profissionais e adquirir as tintas. É preciso fazer a previsão

orçamentária para pintura de novos monumentos, bem como fachadas de prédios

públicos  e  museus  e  incentivar  o  uso  dessas  tintas  nas  restaurações  de  bens

públicos, evitando-se gasto excessivo e prevenindo novas pichações.

É  bom  lembrar  que  o  uso  das  tintas  antipichação  implica  planejamento  e

gerenciamento, exigindo projeto bem estruturado e cauteloso, desde sua concepção

até sua implantação e manutenção.

É  importante  ressaltar  que  essa  tinta  é  ecologicamente  correta,  conforme

amplamente divulgado.

Vale a pena salientar que, em Estados como o Paraná, Santa Catarina e São Paulo,

após a utilização dessas tintas, o índice de pichação vem se reduzindo muito, o que

está funcionado como uma política de prevenção.

O projeto não visa coibir pinturas artísticas, como o grafite ou a pintura mural, que

contribuem para a  qualidade visual  do ambiente urbano,  mais sim desestimular  a

pichação em bens públicos, ou seja, prima pela preservação e conservação dos bens

públicos e pela qualidade visual de um ambiente agradável e urbano ideal.

O projeto institui no Estado de Minas Gerais uma expectativa de se promoverem, de

forma coesa e participativa, diretrizes de planejamentos das politicas de manutenção

e prevenção, visando satisfazer os interesses comuns de prevenção e contribuindo
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assim  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  meio  ambiente,  trazendo  inúmeros

benefícios ao Estado e às comunidade envolvidas.

-  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 3.201/2012

Dispõe  sobre  a  cobrança  proporcional  ao  tempo  efetivamente  utilizado  pelos

serviços de estacionamento de veículos em estabelecimentos destinados ao aluguel

de vagas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurada  aos  consumidores  usuários  de  estacionamento  de

veículos  localizados  no  âmbito  do  Estado  a  cobrança  proporcional  ao  tempo  de

serviço efetivamente prestado para a guarda do veículo, devendo a proporcionalidade

ser calculada de acordo com a fração de hora utilizada, sem prejuízo dos demais

direitos em face dos prestadores do serviço.

Art. 2º – O cálculo do serviço de estacionamento deverá ser feito de acordo com a

efetiva permanência do veículo.

§ 1º – Para a primeira hora de estadia, fração para o cálculo do valor do serviço não

deverá ultrapassar 30 (trinta) minutos.

§ 2º – Para cada hora subsequente, o valor cobrado não deverá exceder 30% do

valor pago pela primeira hora.

Art. 3º – O descumprimento desta lei acarretará aplicação de multa diária contada

da data da autuação, podendo resultar na cassação do alvará de funcionamento em

caso de reincidência.

§ 1º – A multa de que trata o “caput” deste artigo deverá ser destinada ao Fundo

Estado do Consumidor, observadas as disposições da legislação específica.

§ 2º – O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei, estipulando a multa a

ser aplicada e o órgão responsável pela sua aplicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Liza Prado
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Justificação: O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, IV, VI, assegura ao

consumidor o direito de pagar apenas por serviços efetivamente prestados, de modo

a  evitar  modos  comerciais  desleais  e  que  lhe  causem  prejuízos  patrimoniais.

Ademais, os mencionados dispositivos perquirem, ainda, homenagem ao princípio da

boa fé contratual e a vedação do enriquecimento sem causa,  enquanto princípios

gerais de direito.

Por  outro  lado,  em  consequência  do  inchaço  dos  centros  urbanos,  é  de  fácil

constatação  que  os  estacionamentos  particulares  têm  se  tornado  objeto  de

significativa relevância social, sendo, muitas vezes, de uso quase obrigatório pelos

consumidores,  que  na condição de cidadãos  encontram-se desprovidos  de  locais

públicos para a guarda de seus veículos.

Nada obstante a importância social da matéria, constata-se sua absoluta falta de

regulação,  o  que  tem  permitido  aos  estacionamentos  particulares  o  manejo  da

cobrança desregrada de valores, especialmente quanto ao fracionamento do tempo

em que o serviço é prestado;  ou em outros termos, não vem sendo respeitado o

fracionamento  da  hora  utilizada  pelos  consumidores,  o  que  lhes  tem  causado

prejuízos  financeiros  e,  por  consequência,  a  usurpação  de  direitos  genéricos

esculpidos na legislação consumerista.

Com efeito, o presente projeto de lei ordinária, versando sobre matéria de consumo,

de forma concorrente, como autorizado pelos art. 24, V, da Constituição Federal, e

art.  62,  XVIII,  da  Constituição  Estadual,  pretende  regular  a  matéria  em  exame,

especialmente, para garantir de forma específica e pormenorizada o direito genérico

estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a revelar-se no estabelecimento

de  parâmetros  para  o  fracionamento  e  cobrança  dos  serviços  prestados  pelos

estacionamentos  particulares,  de  modo  a  alcançar,  por  fim,  o  equilíbrio  dessas

relações de consumo, a teor do que determina o art. 4º da Lei nº 8.078, de 1990.

Ante o exposto, solicito aos nobres pares a sua adesão à aprovação da presente

propositura.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 447/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.202/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Philadelfia – FHP –, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar Philadelfia –

FHP –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação: A Fundação Hospitalar Philadelfia – FHP – é uma sociedade civil sem

fins lucrativos, que promove ações voltadas ao financiamento e ao desenvolvimento

da saúde em âmbitos municipal e regional, objetivando a melhoria da qualidade de

vida da população, com a prestação de serviços de reconhecido interesse público.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a  FHP congrega uma equipe

multidisciplinar que presta assistência às pessoas acometidas por doenças crônicas,

realizando consultas e exames, bem como ofertando-lhes o tratamento adequado.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 1º/10/2009, a entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.203/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Loja  Maçônica  Capitólio  das  Águias

Uberabense, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Loja Maçônica Capitólio

das Águias Uberabense, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação Loja Maçônica Capitólio das Águias Uberabense é uma

pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, em funcionamento desde

10/2/2003.  Tem  por  finalidades:  a  promoção  da  ética,  da  paz,  da  cidadania,  dos

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; o aprimoramento

moral,  social  e  intelectual  da humanidade,  por  meio do cumprimento  inflexível  do

dever,  da  investigação  constante  da  verdade,  da  prática  desinteressada  da

solidariedade, além da difusão dos princípios gerais da Maçonaria; o fortalecimento

da família;  o incentivo à instrução e à cultura em todos os seus níveis;  a atuação

como instituição iniciática, altruísta, progressista, filantrópica e evolucionista.

A  Associação  Loja  Maçônica  Capitólio  das  Águias  Uberabense  apresenta  os

requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a

anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação por este Plenário e

pelas comissões permanentes em que venha a tramitar.

- 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 3.204/2012

Cria o Livro de Reclamações dos Consumidores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Livro de Reclamações do Consumidor, de natureza física, no

Estado.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - reclamação: a manifestação relativa a bem ou serviço considerado insatisfatório

pelo consumidor, dirigida à pessoa física ou jurídica que o comercializa ou presta.
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II - empresa titular da atividade reclamada: toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada,  titular  de  atividades  ou  estabelecimentos  que  comercializem  produtos  ou

prestem serviços no Estado.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  Livro  de  Reclamações  ou  Complaints  Book  é  um  livro  cuja

disponibilização  é  obrigatória  nos  estabelecimentos  em  que haja  fornecimento  de

bens ou prestação de 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 o solicite e nele registre o seu descontentamento. Assim, o

consumidor registrará seu descontentamento no momento e no local da ocorrência.

Nesse sentido, o referido livro permite maior acesso do consumidor ao seu direito de

reclamação por uma falha no fornecimento de produtos ou na prestação de serviços.

Atualmente, no Brasil, muitos consumidores deixam de registrar suas reclamações

em  casos  de  irregularidades  ou  faltas  cometidas  pelos  fornecedores  de  bens  ou

prestadores  de  serviços.  Isso  gera  uma  falsa  sensação  de  regularidade  em

estabelecimentos onde os problemas com consumidores são frequentes. A proposta

de criação do Livro de Reclamações visa justamente a suprir essa lacuna.

Ademais, é importante destacar que o referido 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  comerciante  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 citado livro, outrossim, induzirá o comerciante a cercar-se de cuidados

para evitar que o consumidor registre uma reclamação, uma vez que tal fato poderá

inibir ou prejudicar futuros negócios.

Os próprios comerciantes poderão utilizar-se do Livro de Reclamações visando a

corrigir ou prevenir eventuais falhas e aumentar o grau de satisfação de seus clientes.
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Todo esse processo resultará em melhoria do fornecimento dos bens e da prestação

de 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 na 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.159/2012,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de um ginásio ou

auditório na Escola Estadual Altina de Paula Guimarães, no Município de Paracatu,

em área destinada a esse fim, e para a cobertura da quadra poliesportiva já existente.

Nº 3.160/2012,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para agilizar a reforma da Escola

Estadual José Gomes Pimentel, no Município de Buritis.

Nº 3.161/2012,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria  de Educação pedido de providências  para autorizar  o atendimento aos

alunos da comunidade da Coopago por extensão do ensino médio ministrado pela

Escola  Estadual  José  Gomes  Pimentel,  do  Município  de  Buritis.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Educação.)

Nº  3.162/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a construção de

uma unidade do Corpo de Bombeiros para atendimento de acidentes de trânsito na

BR-262, no Município de Campos Altos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  3.163/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a manutenção da

BR-356, no trecho que liga o Município de Ervália ao de Muriaé.

Nº  3.164/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que a segunda obra mais  votada no Orçamento  Participativo Digital  também seja
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executada. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.165/2012, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Escola Estadual Ordem e Progresso pelos 50 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Educação.)

Nº  3.166/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Santa Casa de Caridade de Diamantina pelos 222 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3.167/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à  subseção  de Curvelo  da  OAB pelos  80  anos de  sua

instalação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.168/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de João Monlevade pela colocação obtida por

esse Município no "ranking" elaborado pela ONG Todos pela Educação, que destaca

os Municípios brasileiros cujos alunos do 9º ano do ensino fundamental obtêm as

melhores  médias  de  conhecimento.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente  pelo  Deputado  Marques  Abreu.  Anexe-se  ao  Requerimento  nº

3.078/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.169/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Capelinha pela colocação obtida por esse

Município no "ranking", elaborado pela ONG Todos pela Educação, que classifica os

Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º ano do ensino

fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Marques Abreu. Anexe-se ao Requerimento nº 3.078/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº 3.170/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Monte  Santo  de  Minas  pela  colocação

obtida por esse Município no "ranking", elaborado pela ONG Todos pela Educação,

que classifica os Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º

ano do ensino fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente

pelo Deputado Marques Abreu. Anexe-se ao Requerimento nº 3.078/2012, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 3.171/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Itaú de Minas pela colocação obtida por

esse  Município  no  "ranking",  elaborado  pela  ONG  Todos  pela  Educação,  que

classifica os Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º ano

do ensino fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Marques Abreu. Anexe-se ao Requerimento nº 3.078/2012, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.172/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Guaxupé pela colocação obtida por esse

Município no "ranking", elaborado pela ONG Todos pela Educação, que classifica os

Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º ano do ensino

fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Marques Abreu. Anexe-se ao Requerimento nº 3.078/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº 3.173/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de São Tiago pela colocação obtida por esse

Município no "ranking", elaborado pela ONG Todos pela Educação, que classifica os

Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º ano do ensino

fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Marques Abreu. Anexe-se ao Requerimento nº 3.078/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº 3.174/2012, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Elói Mendes pela colocação obtida por esse

Município no "ranking", elaborado pela ONG Todos pela Educação, que classifica os

Municípios brasileiros pela média de conhecimento dos alunos do 9º ano do ensino

fundamental. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 3.045/2012, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.175/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a inclusão da 16ª Delegacia de

Polícia  Civil  de  Uberlândia  entre  as  instituições  que  receberão  os  investimentos
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anunciados  no  plano  da  Secretaria  de  Defesa  Social  para  conter  a  violência  no

Estado.

Nº 3.176/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o aumento do número de policiais

militares e viaturas que atendem o Município de Ituiutaba.

Nº 3.177/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do número de

policiais militares e viaturas que atendem o Município de Ituiutaba. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.178/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de informações sobre a alteração do período de medição do consumo

de  energia  elétrica  dos  consumidores  residenciais,  com  as  especificações  que

menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.179/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  da Saúde pedido de providências para incluir,  de maneira expressa,  no

grupo com direito à vacina gratuita contra a gripe, os estagiários da área de saúde

que têm contato direto com pacientes com o vírus da doença. (-  À Comissão de

Saúde.)

Nº 3.180/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  das  Cidades  pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as

reivindicações dos trabalhadores do sistema metroviário no Estado. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 3.181/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a aumentar o número

de veículos da Polícia Civil usados para remover corpos em casos de morte violenta

ou  por  causa  desconhecida  e  a  realizar  concurso  público  para  a  contratação  de

pessoal para dirigir esses veículos.

Nº 3.182/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a aumentar o número de

veículos da Polícia Civil usados para remover corpos em casos de morte violenta ou

por causa desconhecida e a realizar concurso público para a contratação de pessoal
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para dirigir esses veículos.

Nº 3.183/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a inclusão da 16ª Delegacia

de Polícia Civil de Uberlândia entre os destinatários dos investimentos anunciados no

plano para conter a violência no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 3.184/2012,  do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita  seja formulado

voto de congratulações com o jornalista, escritor, poeta e compositor Manoel Gandra

Fonseca, mineiro de Formiga, coautor da canção "Quem sabe", classificada para o

Festival Nacional da Canção. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.185/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a implantação de consultório para

atender  dependentes  de  drogas.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada

anteriormente pela Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack. Anexe-se ao

Requerimento nº 3.147/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.186/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Prefeito Municipal de Capitão

Enéas,  pelo  recebimento  do  Prêmio  Sebrae  Prefeito  Empreendedor,  na  etapa

nacional,  nas categorias  Compras Públicas  dos  Pequenos  Negócios  Locais  e  Lei

Geral Municipal. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.187/2012,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências com vistas a que os

protetores  e  bloqueadores  solares  sejam  incluídos  na  lista  de  medicamentos  da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.188/2012, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de informações sobre o trecho pavimentado na MG-834 até a sede

da Laticínios Vale do Carangola Ltda., bem como o valor investido na obra.

Nº  3.189/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de informações com

o  cronograma  de  implantação  e  operacionalização  das  ações  e  procedimentos

relativos ao que dispõe o Projeto de Lei nº 2.893/2012. (- Distribuídos à Mesa da
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Assembleia.)

Nº  3.190/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Copasa  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  rede  de

abastecimento de água no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves.

Nº  3.191/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de providências para a suspensão

das  ações  referentes  a  leilão  e  retomada  de  casas  pertencentes  ao  Estado  nos

Municípios de São José do Goiabal e Marliéria e região.

Nº  3.192/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a implantação do serviço de

agendamento de consulta para pessoa com deficiência, com atendimento no prazo

máximo de 50 dias.

Nº  3.193/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a adequação do espaço

físico  desse  órgão,  especialmente  as  instalações  sanitárias,  para  atendimento  à

pessoa com deficiência.

Nº  3.194/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a elaboração de cartilha

destinada às pessoas com deficiência, contendo as instruções e os procedimentos

específicos para elas no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, e

para a adequação, na página virtual desse órgão, de informações destinadas a tais

usuários.

Nº  3.195/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de  providências  com vistas  à  capacitação de

servidores desse órgão para a utilização da libras.

Nº  3.196/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Esporte  e  Lazer  de  Belo  Horizonte  e  à

Secretaria de Esporte e Juventude pedido de providências para que sejam criados

centros de referência de esporte e lazer para pessoas com deficiência.

Nº  3.197/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA as notas
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taquigráficas  da  20ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para apurar o descumprimento de tratados internacionais, bem como da

Lei nº 13.604, de 2000.

Nº  3.198/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  pedidos  de  providências  ao  Tribunal  de  Justiça,  com  vistas  à

realização  de  investimento  na  melhoria  da  estrutura  do  Poder  Judiciário  e,  em

especial, das varas de execuções penais, à implantação do processo eletrônico na

execução  penal,  à  implantação  da  vara  de  execução  penal  de  Belo  Horizonte  e

Região Metropolitana e à unificação do levantamento de pena e disponibilização na

plataforma "on-line"; à Secretaria de Defesa Social, com vistas à correção das falhas

existentes no sistema Setarim e dos impedimentos nele lançados e à construção de

unidades para  cumprimento  de  pena  privativa  de  direito  em regime semiaberto  e

aberto;  e  ao  Governador  do  Estado,  com vistas  à  realização  de investimento  na

estrutura da Defensoria Pública do Estado.

Dos Deputados Elismar Prado,  André Quintão, Pompílio  Canavez,  Almir  Paraca,

Duilio  de  Castro,  Anselmo  José  Domingos,  Arlen  Santiago,  Ulysses  Gomes,

Sebastião Costa, Sargento Rodrigues, Doutor Viana e Carlin Moura em que solicitam

seja  comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  dos

Consumidores de Energia Elétrica e pela Redução das Tarifas na Conta de Luz.

Da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  TV

Assembleia pedido de providências para veicular campanha informando a perda do

valor  monetário  das  cédulas  manchadas  de  rosa  e  os  procedimentos  a  serem

adotados por quem as receber. (- À Mesa da Assembleia.)

Da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  a  anexação  das  notas

taquigráficas  da  7ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.893/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.893/2012.)

Do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicita  a  criação  da  Comissão

Permanente de Enfrentamento às Drogas. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Délio

Malheiros  e  outros,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  outros,  Doutor  Viana  e  outros  e  Luiz

Henrique e outros.
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Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno, deixa de receber

a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Altera  a  Lei  nº  6.258,  de  13  de  dezembro  de  1973,  que  cria  o  Instituto  de

Previdência  do  Legislativo  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  IPLEMG –  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 5º da Lei nº 6.258, de 13 de dezembro de 1973, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 5º – O associado do IPLEMG poderá acumular os benefícios desta lei e de

outras  instituições  previdenciárias,  ressalvado  o  recebimento  de  proventos  de

aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, hipótese em que

deverá optar por uma das duas remunerações.”.

Art. 2º – O § 6º do art. 12 da Lei nº 6.258, de 13 de dezembro de 1973, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“§ 6º – O associado, aposentado na forma do item II, que vier a ser investido em

mandato eletivo remunerado,  em cargo em comissão,  da Administração Direta ou

Indireta da União, dos Estados ou dos Municípios, ou no cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não perceberá durante o período,

salvo  opção  manifestada  expressamente,  o  benefício  previsto,  ficando-lhe

assegurado  o  direito  a  recálculo  do  valor  de  sua  aposentadoria  se  continuar

recolhendo as suas contribuições na forma desta lei e do regulamento.”.

Art.  3º  – Esta lei  entra em vigor  na data  de  sua publicação,  aplicando-se seus

efeitos àqueles que nela se enquadrarem a partir de 31 de dezembro de 2011.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Sávio Souza Cruz – Adelmo Carneiro Leão.

Justificação:  Esta  proposição  visa  corrigir  a  distorção  hoje  existente  na  atual

legislação que trata do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas

Gerais – IPLEMG. Pela atual norma, os associados do Instituto que ocupam cargos

eletivos ou em comissão em qualquer Poder dos entes federados têm suspensos os



1377
____________________________________________________________________________

benefícios  por  eles  pagos.  Entretanto,  não  estão  enumerados  nessa  vedação  os

associados  que  se  investem  no  cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado  de  Minas  Gerais  –  TCE-MG  –,  o  que  não  nos  parece  isonômico,

principalmente  levando-se  em  consideração  que  este  é  órgão  auxiliar  do  Poder

Legislativo  e  que,  apesar  de gozar  de  autonomia  administrativa  e  financeira,  seu

orçamento de custeio tem os limites de comprometimento com a folha de pessoal

incluídos no limite do Poder Legislativo. Desta forma, a proposição inclui  entre as

vedações à acumulação da percepção de vencimentos e proventos a relativa aos

ocupantes do cargo de Conselheiro desse Tribunal, enquanto durar tal situação.

Também é oportuna a inclusão da inacumulabilidade de proventos de aposentadoria

pagos pelo TCE-MG e pelo Iplemg, que, mesmo constituindo instituto previdenciário

de natureza privada,  é  parcialmente  custeado com recursos públicos  oriundos de

contribuições da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tal situação já foi

amplamente  divulgada  pela  imprensa  mineira  e  há  de  ser  corrigida,  a  bem  dos

princípios de moralidade pública que norteiam esta Casa Legislativa.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Saúde, de Turismo e de Segurança Pública e do Deputado Lafayette de Andrada.

Registro de Presença

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

Braulio  Braz,  nobre  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  ao  qual

agradecemos a presença.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr.  Presidente, caros Deputados e Deputadas, funcionários

desta Assembleia Legislativa,  público que nos honra ao nos acompanhar  pela TV

Assembleia, assim como pela internet,  é uma satisfação estar aqui mais uma vez

fazendo uso desta tribuna.

Sr. Presidente, ao iniciar a nossa fala, gostaria de manifestar a nossa satisfação por

presenciar  grandes movimentos,  por  participar  de grandes empreitadas que estão

sendo desenvolvidas pela Assembleia Legislativa. Refiro-me a empreitadas na área
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da saúde, como o Movimento Mais Saúde, que visa coletar por Minas Gerais mais de

1 milhão de assinaturas para fazermos uma proposição ao Congresso, com o objetivo

de  obter  uma participação  mais  efetiva  do  governo  federal  na  área da  saúde.  A

Assembleia também levanta uma bandeira importante ao constituir comissão especial

para fazer  trabalho de combate a drogas, especialmente ao “crack”.  Para realizar

esse  trabalho,  já  iniciado,  todas  as  regiões  de  Minas  Gerais  serão  percorridas.

Também temos uma campanha de sucesso relativa ao combate à pobreza. A história

não podia ser diferente com a área da segurança, que conta com atenção de nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e de todos os Deputados e Deputadas desta

Assembleia.

Falando em segurança, não poderia deixar de citar uma ação conjunta que está

sendo realizada por esta Casa, por intermédio da Comissão de Segurança Pública,

que  tem  como Presidente  nosso  amigo  Deputado  João  Leite;  pela  Comissão  de

Saúde, cujo Presidente é o Deputado Carlos Mosconi; e pela Comissão de Educação,

presidida  por  nós.  Temos  trabalhado  sobremaneira  com  o  tema  da  violência  no

trânsito. Estamos realizando o ciclo de debates “Fica vivo”, pelo fim da violência no

trânsito. Na semana passada realizamos a primeira reunião desse ciclo de debates,

conduzida  pelo  nosso Líder,  Deputado João Leite,  em Betim,  com a  participação

efetiva da Deputada Maria Tereza Lara. Esse encontro foi um sucesso, em face da

participação dos segmentos ligados direta ou indiretamente ao trânsito.

Esse ciclo  de  debates segue em frente.  Teremos outros  encontros:  Governador

Valadares,  em  5/6/2012;  Poços  de  Caldas,  em  13/6/2012;  Montes  Claros,  em

15/6/2012;  Uberlândia,  em  22/6/2012;  Juiz  de  Fora,  em  25/6/2012;  Ibiá,  em

26/6/2012; Divinópolis, em 28/6/2012. Finalizando, Belo Horizonte, em 5/7/2012.

E fiz questão de abordar tal tema, Deputado João Leite, sobre esse trabalho que...

Fazemos aqui o nosso registro e também a nossa saudação ao grande Secretário

Braulio Braz. É um prazer, Secretário, tê-lo aqui conosco nesta Casa, que é sua, é

nossa,  e  desde já  receba os  nossos  parabéns  pela  forma  com que V.  Exa.  tem

conduzido a Secretaria de Esportes. Muito obrigado por sua presença.

Voltando à questão anterior, Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas, fizemos

questão de incluir nesse ciclo de debates pelo fim da violência no trânsito, a cidade
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de Ibiá, no Alto Paranaíba, porque essa cidade, embora seja um pequeno Município

do interior do Alto Paranaíba, com praticamente 30 mil habitantes, é um Município

importante para essa região e para Minas Gerais.  Às margens da cidade de Ibiá

passa a BR-262, que é uma das rodovias mais violentas do Estado de Minas Gerais e

do Brasil, onde acontecem centenas e centenas de acidentes, especialmente entre as

cidades de Luz, Ibiá e Araxá, ou seja, entre o Km 501 e o km 723. Somente no ano

passado, foram registrados nesse curto trecho da BR-262 mais de 580 acidentes,

com 36 vítimas fatais,  mais de 100 vítimas com ferimentos graves e mais de 200

pessoas com ferimentos leves.  Somente neste ano,  entre  os  meses de janeiro e

fevereiro foram registrados mais de 80 acidentes com 16 vítimas fatais, no local do

acidente, sem considerar aquelas que morreram durante o socorro ou até mesmo nos

hospitais. Então, há de se perceber isso e fazer um chamamento ao DNIT sobre a

necessidade urgente de tomar providências com relação a esse trecho da BR-262, do

Km 501 ao Km 723, porque é, Deputado João Leite, sem dúvida alguma, um trecho

que podemos considerar como uma batalha de guerra, porque são vítimas e mais

vítimas.

Portanto  queremos,  nesta  oportunidade,  apresentar  um  requerimento  ao  DNIT,

solicitando a sua participação efetiva nessa ação das comissões e, sobretudo, que

ele tome providências para dotar aquela região de radares eletrônicos, visando coibir

a  alta  velocidade  desenvolvida  ali  pelos  veículos,  que  é  a  principal  causa  dos

acidentes.

Antes de conceder aparte a V. Exa., Deputado João Leite, acrescento que, neste

final de semana, na sexta-feira, estivemos em Ibiá para tratar deste assunto. Essa

cidade receberá o ciclo de debate sobre o trânsito, que está sendo realizado pela

Assembleia.  Ao  retornarmos  de Ibiá  para  Araxá,  deparamo-nos  com um acidente

terrível,  próximo  ao  Restaurante  Carro  de  Boi,  onde  uma  ambulância  rodou  na

rodovia e chocou-se de  frente com um caminhão.  Houve,  naquele momento,  três

vítimas fatais. Logo em seguida, mais um veículo rodou na mesma região, vitimando

uma médica de Belo Horizonte. Então, somente neste final de semana, nesse trecho

da BR-262, ao qual estamos nos referindo, no alto Paranaíba, próximo a Ibiá, Patos e

Araxá,  ocorreram 17 acidentes  com quatro vítimas fatais.  É lamentável  isso,  pois
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trata-se de uma guerra, e precisamos mudar essa história.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Bosco. V. Exa. trata de

um  tema  que  a  Assembleia  Legislativa  resolveu  enfrentar  por  meio  de  suas

comissões. Estou aqui representando a Comissão de Segurança Pública; o Deputado

Mosconi, grande implantador do SUS no Brasil, também está presente, assim como

V.  Exa.,  que  preside  a  Comissão  de  Educação.  Temos  ainda  as  Comissões  de

Transporte e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Como disse muito bem V. Exa., não é possível fechar os olhos para essa carnificina

que  está  acontecendo  nas  nossas  estradas  e  nas  nossas  cidades.  É  urgente  a

participação da Assembleia Legislativa. Só de V. Exa. estar nessa tribuna mostrando

o local de risco na BR-262 já é um grande serviço para os usuários da rodovia, na

altura de Campos Altos e Ibiá. Não podemos nos calar diante de 50 mil mortes por

ano no trânsito brasileiro, sendo que a maioria é de jovens entre 20 e 24 anos de

idade;  não  podemos  abrir  mão  da  participação  e  orientação  da  Comissão  de

Educação, que é fundamental. Durante reunião em Betim, disse aos jovens: “A nossa

esperança são vocês, a nossa esperança está nos motoristas do futuro”. O que temos

de  fazer  hoje  é  punir  os  que  insistem  em  trafegar  nas  estradas  alcoolizados,

drogados, dirigindo caminhões com excesso de peso, trazendo infelicitação para o

nosso país e o nosso Estado. Parabéns. Contamos com sua liderança nesse trabalho

conjunto que estamos realizando.

O Deputado Bosco - Quem agradece sou eu, Deputado João Leite.  V. Exa. tem

conduzido e defendido matérias muito relevantes para o nosso Estado e para o nosso

país. Precisamos mudar essa realidade, não podemos cruzar os braços, fechar os

olhos diante dessa situação. O problema do trânsito no Brasil é comparado a uma

guerra  em  que  vidas  e  mais  vidas  são  ceifadas  diariamente.  As  famílias  ficam

enlutadas, as crianças perdem seus pais diariamente. Devemos mudar essa história.

Agradeço a V. Exa. ter ressaltado a participação efetiva e importante das Comissões

de Transporte e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Através de uma

ação  conjunta,  propomos  discutir  esse  tema  que  nos  entristece  muito,  mas  que

precisa ser enfrentado. Esperamos fazer com que esse trabalho sensibilize o governo

federal.  Sabemos  que  as  rodovias  precisam  ser  duplicadas.  Não  basta  colocar
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placas, instalar redutores de velocidade eletrônicos. É preciso mais. Temos de investir

mais  nas  nossas  rodovias,  principalmente  nas  federais,  duplicando-as.  Somente

assim estaremos contribuindo para combater os acidentes.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Parabéns, Deputado Bosco, pelo brilhante

pronunciamento. Na última quinta-feira, juntamente a um grupo enorme de políticos

da  cidade  de  Luz,  divisa  do  Centro-Oeste  com  o  Alto  Paranaíba,  estivemos  na

Secretaria de Saúde para tratar exatamente do caos em que se transformaram os

acidentes  na  BR-262.  Ao  longo  da  história,  os  acidentes  se  concentraram

principalmente na serra de Campos Altos, indo para Luz, região que V. Exa. conhece.

O Deputado Bosco* - Serra da Saudade.

O  Deputado  Tiago  Ulisses  (em  aparte)*  -  Mas  agora,  com  a  quantidade  de

caminhões, com a falta de logística, de investimento e de infraestrutura que se vê em

nosso  Brasil,  esses  acidentes  concentrados  na  Serra  da  Saudade  estão-se

dissipando por todo o alongamento da BR-262. No entorno da cidade de Luz também

já houve inúmeros acidentes.

Todas as forças políticas de Luz já se uniram para pedir providências junto ao DNIT

e apoio à Secretaria de Saúde para o Hospital Senhora Aparecida no que se refere a

atendimento de urgência aos inúmeros acidentes, não só com veículos familiares,

mas também com veículos comerciais, como ônibus e ambulância.

Portanto, Deputado Bosco, conte conosco nessa luta e também com o apoio da

cidade de Luz para enfrentar esse caos que é o trânsito na BR-262. Muito obrigado.

O Deputado Bosco - Deputado Tiago Ulisses, eu é que lhe agradeço. Sabemos que

V. Exa. também é um grande defensor das causas da região. Lamentavelmente, a

BR-262 tem sido palco desses tristes acidentes, e isso temos de mudar essa história.

Só iremos mudar a partir do momento em que estivermos trabalhando em conjunto e

envolvendo toda a sociedade, todas as cidades ao longo da BR-262, especialmente

Campos Altos, Ibiá, Córrego Danta, Bambuí, Tapiraí, Luz, Bom Despacho e Araxá.

Portanto, eis o nosso chamamento a toda a região do Alto Paranaíba para que

participem conosco no próximo dia 26, na cidade de Ibiá, desse grande encontro,

quando  estaremos  debatendo  esse  tema  tão  importante,  agora  abraçado  pela

Assembleia Legislativa através do ciclo de debates “Siga vivo - Pelo fim da violência
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no trânsito”.

É  isso  que  gostaria  de  abordar  aqui,  Sr.  Presidente.  Muito  obrigado,  e  até  a

próxima.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  estou

“absurdado” ao ver que o governo de Minas não existe e que sua base não tem o que

falar desse governo. É impressionante. Realmente estou “absurdado” - a palavra é

difícil de ser usada, mas serve para exprimir o tanto que acho absurda a postura da

base  do  governo.  Para  tudo  pedem  socorro  à  Dilma  e  ao  governo  federal.

Absolutamente tudo. Não pagam às professoras o que deveriam pagar e não aplicam

os 25% da educação. Reclamam que a Dilma é que deveria mandar mais recursos

para a educação pública, porém não cumprem o mínimo constitucional de 25%.

Para que o nosso cidadão e cidadã fiquem tão “absurdados” quanto estou, fazem a

mesma coisa, Deputado Antônio Júlio, na saúde. Reclamam que não têm dinheiro e

que a saúde está mal. Reclamam da Presidenta Dilma, mas não aplicam os 12% na

saúde  pública  em  Minas.  Reclamam  das  estradas,  mas  também  não  fazem

absolutamente nada por elas. Nem sequer a Lei Seca, que precisou ser feita muito

depois do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque o governo do Estado não agia -

aliás, não sei por que não agia em relação à Lei Seca, mas nem vou tocar nesse

assunto.

Sr. Presidente, colegas Deputados, estou, repito, “absurdado” com a ausência de

governo aqui em Minas Gerais. Só tem um projeto funcionando aqui: o “Minas sem

Governo”. É o único, Deputado Pompílio Canavez, Líder da Oposição desta Casa.

Nada  é  feito  no  governo de Minas  a  não ser  para  reclamar  do  governo  federal.

Engraçado,  reclamam até  da  dívida  que eles  mesmos  fizeram.  Agora  inventaram

“outdoor” dizendo: “Minas não tem saúde, Minas não tem escola”. Ora, Minas não era

perfeita?  O  Senador  Aécio  Neves  não  vivia  no  Estado  perfeito?  Não  era  isso,

Deputado  Antônio  Júlio?  Tudo  aqui  não  eram  mil  maravilhas?  Assim  a  imprensa

divulgava.

De repente, Minas está cheia de problemas. Aécio quebrou Minas. Outro dia, assisti
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um diálogo na imprensa. Não sei se aconteceu, mas a imprensa relatou - e não foi

desmentida -  que o Senador Aécio Neves reclamou de que os Prefeitos  estavam

reclamando muito de Minas, dizendo que Minas estava abandonada.

E o Governador  Anastasia  disse:  “Eu avisei  ao  senhor,  Aécio Neves.  O senhor

quebrou Minas, eu avisei que quebraria”. De fato, Minas está quebrada. Agora dizem

que quebrou porque a Dilma assumiu, a responsabilidade de Minas estar quebrada é

da Dilma também, porque a responsabilidade é dos juros da dívida.

Ora, peguei com o nosso querido Deputado Adelmo Carneiro Leão, que preside a

Comissão Especial da Dívida Pública, um retrato da dívida de Minas. Para que vocês

fiquem mais “absurdados” ainda, vejam bem. (- Lê:) “O governo de Minas não tem

recurso suficiente para pagar o serviço da dívida, todo ano a dívida cresce mais”.

Quem fez o acordo da dívida? Azeredo e FHC, de PSDB para PSDB. Quando Itamar

denunciou a dívida, chamaram-no de louco, disseram que ele não administrava bem

e assim por diante. Mas a dívida foi feita de tucano para tucano, e agora eles dizem

que ela é impagável, embora seja 13% da receita – sempre foi isso. O montante da

dívida  está  crescendo,  e  temos  aqui  um  pedido  de  empréstimo  de  mais

R$3.500.000.000,00. Se o Estado não consegue pagar a dívida, como a Assembleia

Legislativa aprovará - e agora mesmo o fará, porque a base do governo é maioria

aqui e não questiona nada - mais 3,5 bilhões de empréstimo? Ora, o Estado já tem

uma dívida  impagável,  Aécio  quebrou  Minas  -  hoje  eles  próprios  confessam  que

Minas  está  quebrada -  e  pedirão  mais  R$3.500.000.000,00  de empréstimo.  É  de

deixar qualquer um “absurdado”.

Segundo: “A dívida com a Cemig é maior que todo o patrimônio que o Estado tem

com ela”. Sobre isso eles não falam, não fazem auditoria. Onde está a auditoria da

dívida da Cemig? Não a fazem porque não interessa à Andrade Gutierrez.

Terceiro: “Os juros cobrados pela Cemig são 8,18% maiores que os juros aplicados

pela União e negociados por Azeredo”. São da ordem de 8,18% os juros da Cemig

com o governo do Estado. Eles não questionam, porque também não lhes interessa

questionar o acordo que fizeram com a Andrade Gutierrez e os sócios minoritários na

Cemig. (- Lê:) “O contrato da dívida da Cemig tem multa de 1% ao mês, o que produz

a maior elevação do custo da dívida”. O Deputado Adelmo Carneiro Leão alerta: “O
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contrato da Cemig acabará levando à privatização”. Claro que levará. Aliás, é o que

tucano sabe fazer:  endivida  o  Estado,  vende empresa,  endivida  o  Estado,  vende

empresa, endivida o Estado, até quebrar o País e a miséria ser predominante em

todo o território nacional.  Não foi assim com o FHC e o FMI? Ele pegou dinheiro

emprestado do FMI, vendeu uma empresa, vendeu outra, vendeu mais outra. Só não

vendeu o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras porque o Lula

ganhou a  eleição e  disse:  “Chega,  não venderão mais  o  Brasil”.  Mas  tucano faz

assim: vende as empresas para pagar juros da dívida que eles próprios fizeram.

Agora,  Deputado  Antônio  Júlio,  Minas  Gerais  entra  no  mesmo  ritmo,  faz

empréstimo, diz que não tem dinheiro, pega mais empréstimo e vai vendendo. Como

o governo não tem mais o que vender, começa a reclamar da Presidenta Dilma. Já

dissemos que o Governador Anastasia precisa começar a governar em vez de ficar

refém do objetivo paranoico do Senador  Aécio Neves,  que quer  ser Presidente a

qualquer  custo.  Minas  Gerais  precisa  de  governo,  precisa  parar  de  reclamar  e

governar.  Já  disse  isto  aqui:  não  adianta  o  governo  do  Estado  ficar  reclamando

depois de governar por 10 anos. Já vai para 11 anos que o PSDB governa e fica

reclamando, dizendo que a culpa é do outro. Imaginem se o Lula tivesse assumido o

governo do Brasil  e  ficasse reclamando do FMI a vida inteira.  Imagine,  Deputado

Tadeu Martins Leite, o que teríamos neste Brasil? Nada construído. Assim agem o

PSDB e a base dele na Assembleia. Eles não conseguem elogiar nada do Anastasia,

porque não há o que elogiar, e passam a falar mal do governo federal. Engraçado, os

Deputados Federais deles, em Brasília, não falam porque ficam dependendo também

das benesses da Dilma. O Senador Aécio Neves não quer falar nada. Quando ele

vem a Minas, de vez em quando dá um gritinho para o “Estado de Minas” colocar

uma manchete e volta lá com outra conversa esquisita, engraçada. Nem oposição

direito faz, porque não tem projeto.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Rogério Correia, V. Exa. levanta

uma questão que Minas precisa entender e compreender. A dívida do governo do

Estado com a Cemig tem de passar por uma auditagem o mais rapidamente possível.

Digo isso até um pouco constrangido, porque aqui fiquei durante 20 anos, dos quais

15 anos brigando por causa da dívida com a União, e não tínhamos conhecimento da
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dívida do Estado com a Cemig. Quando vinha no Orçamento, aparecia camuflada. O

mais  absurdo,  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  sabe  por  quanto  a  Andrade

Gutierrez assumiu 33% das ações da Cemig? Por R$26.000.000,00, porque assumiu

a  dívida  da  AES-Southern.  Aqueles  personagens  que  participaram  disso  evitam

conversar. A AES-Southern foi aquele mesmo consórcio que ficou com os Eurobônus

emitidos também lá pelo Walfrido e pelo Hélio Garcia e que assumiu 33% das ações

da Cemig e passou a mandar na companhia. Itamar Franco pôs esse povo para fora.

O Deputado Rogério Correia* - Foi junto com o Banco Opportunity, com o Daniel

Dantas. Foi a “privataria”.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - É a mesma coisa. Foi com a AES-Southern

e  o  Opportunity.  Compraram  33%  das  ações  da  Cemig  por  US$330.000.000,00.

Como não pagaram e ainda queriam receber os dividendos, há uns dois ou três anos,

o  Governador  à  época,  Aécio  Neves,  articulou  um  esquema  em  que  a  Andrade

Gutierrez entrou de sócia e assumiu essa dívida da AES-Southern junto ao BNDES.

Essas histórias precisam ser contadas.

É por isso que, quando falamos que Minas deve à Cemig R$5.500.000.000,00, que

é mais do que o patrimônio da Cemig, tem de ter uma explicação.

Quem está nos ouvindo agora, Deputado Rogério Correia, tem de entender que não

estamos fazendo um discurso só de Oposição, não. Estamos fazendo um discurso

em defesa dos interesses de Minas, como Itamar Franco fez e foi mal compreendido.

Agora estão dizendo que a dívida é impagável, que os juros dela não deixam investir

na área de saúde, que não há dinheiro para a área de educação. É claro, fizeram um

monte de bobagens, venderam para todos nós sete anos de “choque de gestação”, e

ele está aí parindo um monte de problemas. Foi tudo mentira, que o governo sempre

insistiu em manter e continuar pagando R$400.000.000,00 de juros por mês.

Então, esse discurso que V. Exa. faz, acredito, tem de ser até mais repetido, para

que  a  sociedade  de  Minas  Gerais  possa  compreender.  Já  que  a  imprensa  está

proibida, amordaçada, censurada, não pode falar desse assunto, temos de aproveitar

esse pequeno espaço que temos ao vivo e mostrar para a população de Minas Gerais

a situação caótica em que hoje, infelizmente, nos encontramos.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio. É realmente
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lamentável essa questão. Já vimos denunciando, e eles fazem ouvido de mercador,

não apuram, não fazem auditoria na Cemig. Acho que se caminha a passos largos

para  a  privatização  da  Cemig.  Só  não  privatizaram  a  Cemig  porque  há  aquela

Emenda Constitucional que Itamar Franco mandou para cá, da qual tive a honra de

ser o relator, que proíbe a privatização. Mas por uma via ou outra vão colocando para

a Andrade Gutierrez o mando da Cemig. Hoje, na prática, a Andrade Gutierrez manda

na Cemig.

Deputado Antônio Júlio, queria falar aqui também do empréstimo. Vou tentar discuti-

lo, mas está sendo difícil. O projeto está na pauta, mas a base do governo inventou

agora uma nova fórmula de não nos deixar falar. Colocam quórum de 26 Deputados

e, depois, saem os 26. Então, não acontece a discussão do projeto. O Regimento diz

que há meia hora para discutir o projeto. A base de governo entendeu que há meia

hora para não discutir o projeto nem deixar a Oposição fazê-lo. Assim tem agido a

base do governo Anastasia. Não têm o que elogiar no governo e também não deixam

a Oposição apresentar o seu programa, as suas críticas. É talvez a forma que eles

enxergam  de  fazer  o  debate.  Acho  isso  ruim,  porque  não  travamos  um  debate

sincero.

Mas vou falar do empréstimo, se o governo permitir, discutir no bojo do projeto de

empréstimo o porquê de estarmos questionando e de votar contra.

Antes de discutir  o  projeto de empréstimo, não poderia deixar de falar  no TAG.

Tivemos a reunião do tal do termo de ajustamento de gestão. O governo mandou

para cá um representante, não o estou criticando, mas veio para não esclarecer nada.

Chegou aqui e falou dois minutos, como quem desprezasse a reunião, e foi embora.

Não explicou, pois,  absolutamente nada do porquê o governo fez a opção de não

cumprir a Constituição no que diz respeito à saúde, à educação em 2012, 2013 e só

cumpri-la, talvez, em 2014.

Também  não  explicou  por  que  o  governo  anterior  não  aplicou  esse  recurso.

Aplicado o TAG, Deputado José Henrique, a dívida neste ano com educação e saúde

será de  R$1.400.000.000,00.  Mas o governo não deu qualquer  explicação.  Quem

veio tentar  fazer isso foi  o Conselheiro Mauri  Torres, que ficou um pouco sentido

comigo  por  tê-lo  chamado  de  Líder  do  Governo  no  Tribunal  de  Contas.  Foi  o



1387
____________________________________________________________________________

Conselheiro  Mauri  Torres  que  fez  o  esforço  de  justificar  o  descumprimento  da

Constituição  por  porte  do  governo.  Vejam  bem:  em  vez  de  vigiar  as  contas  do

governo, o Tribunal de Contas vem aqui fazer o esforço de explicar por que o governo

não está cumprindo a Constituição. É de indignar qualquer um. Quem fez o papel do

governo foi o ex-Deputado Líder do Governo Mauri Torres, agora como Conselheiro.

Para explicar a razão, ele começou a relatar as dificuldades do governo. Ora, mas o

Tribunal de Contas, agora,  tem de saber disso? O Conselheiro tem de saber das

dificuldades do governo? O governo mesmo não fez o menor esforço para explicar -

como pode confirmar o Deputado Pompílio Canavez, que estava na reunião -, e o

TAG  vai  prevalecer.  Ou  seja,  neste  ano,  o  governo  vai  continuar  sem  aplicar

R$700.000.000,00. Isso faz falta:  os professores estão sem se alimentar,  já que a

Secretária  cortou  a  sua  merenda;  temos  salas  multisseriadas;  falta  professor

substituto nos supletivos; falta medicamento nos postos de saúde etc.

E não venham dizer que a falta de medicamento é porque não temos os 10% da

União. Precisamos que isso aconteça, mas temos de resolver, primeiro, a situação no

Estado. Espero que os Deputados do governo, da área da saúde, tenham coragem

de cobrar do governo a aplicação dos 12%. Não fiquem apenas reclamando da Dilma,

cobrem  do  Anastasia.  “Cadê  o  dinheiro  da  saúde,  Anastasia?  Estão  faltando

R$700.000.000,00 neste ano, Anastasia. Cadê o dinheiro?”. Não vejo um Deputado

do governo, mesmo da área da saúde, médico, vir aqui dizer que a saúde está ruim e

que está faltando dinheiro do Estado. Podem cobrar da Dilma, mas cobrem também

do  Estado,  já  que  são  Deputados  Estaduais.  Isso  não  acontece.  Aqui,  o  que  os

Deputados governistas fazem é passar a mão na cabeça do governo. Aliás, dizem

que  agora  uma parte  da  Assembleia  vai  apresentar  emenda  para  a  saúde,  para

disponibilizar mais – com isso, a situação fica mais mansa, mas não se resolve o

problema da falta de recursos. A falta de recursos para a saúde é real; está aí, visível,

já que o governo não aplica os 12%, mas só 8%.

Não poderia deixar de abordar essas questões, Presidente, porque daqui a pouco

vamos  estar  discutindo  o  empréstimo.  O  governo  quer  R$3.500.000.000,00  para

pagar mais juros daqui  para a frente,  especialmente a partir  de 2015, deixando o

próximo governo com dificuldades de investir em educação e saúde e, quem sabe,
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fazer  outro  TAG.  A  Constituição  de  Minas  não  vale  mais  nada.  Mas  termino,

Presidente, dando uma boa notícia à nossa população: o Ministério Público – das

áreas  da  saúde,  da  educação  e  do  patrimônio  público  –  anunciou  que  já  nesta

semana vai  ajuizar ação contra esse famigerado TAG, para garantir  o recurso da

educação e da saúde neste ano e cobrar do governo o que ele deixou de aplicar no

passado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o Deputado Pompílio

Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia  ou  nos  acompanha  pela  Rádio

Assembleia,  faço  uso  desta  tribuna  para  comunicar  que  amanhã,  em  Brasília,  a

Presidenta  Dilma  vai  entregar  os  prêmios  do  Objetivos  de  Desenvolvimento  do

Milênio - ODM - a iniciativas brasileiras que concorrem para a melhora da qualidade

de vida em nosso planeta. Serão entregues 20 prêmios a diversas entidades, ONGs e

a cinco governos municipais,  entre eles o governo do Prefeito Luizinho, da minha

querida cidade de Alfenas.

O  Prefeito  Luizinho  vai  receber  o  prêmio  por  ter  conseguido,  por  meio  de  um

programa ousado, enfrentar e diminuir  a mortalidade infantil na cidade de Alfenas.

Portanto, quero, mais uma vez, parabenizar o Prefeito de Alfenas, que é do PT, meu

partido; a Sra. Ivone, Secretária de Ação Social, que desenvolve um trabalho muito

bonito;  a  Dra.  Gisele,  Secretária  de  Saúde;  e  o  Sr.  Eliacim  do  Carmo Lourenço,

Secretário de Educação, que, juntos, construíram um programa capaz de enfrentar o

problema da mortalidade infantil. No Brasil, a mortalidade infantil não ocorre apenas

devido  a  causas  clínicas,  mas  ocorre,  sobretudo,  devido  a  causas  sociais.  A

mortalidade infantil  no  Brasil,  que é  muito  alta,  ainda preocupa  e  nos  assusta,  é

principalmente por questões sociais.

Em  Alfenas,  o  programa  comandado  pelo  Prefeito  Luizinho  cuida  da  gestante,

desde o momento em que é diagnosticada a gravidez. Independentemente de classe

social, de renda, todas as mulheres grávidas participam do Programa de Atenção à

Gestante – PAG. Se for detectado risco clínico na gravidez, a gestante passa a fazer
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parte de um programa especial.  E, se a mãe ou sua família vive em situação de

perigo social, a gestante passa a fazer parte de outro programa, em que ela terá toda

a  atenção,  tanto  médica,  de  acompanhamento  do  pré-natal,  como também apoio

social, como na alimentação, no cuidado com as outras crianças. Por exemplo, se a

gestante já tem filhos menores, em idade escolar, que não se encontram na escola, a

Secretaria da Educação vai trabalhar para que aquelas crianças vão para a escola e

assim  a  mãe,  grávida,  tenha  uma  gravidez  mais  tranquila.  Em  se  tratando  de

desemprego, a Secretaria de Ação Social incluirá a gestante num programa para que

ela tenha condições de saúde, para que tenha uma gestação tranquila. Nos casos de

saúde,  se houver  risco clínico,  é claro que a equipe da Secretaria  de Saúde,  do

Programa de Saúde da Família, nossos médicos e enfermeiros, cuidará para que tal

mulher tenha atendimento de forma a garantir-lhe uma gestação segura e tranquila.

Após o nascimento, até completar um ano de idade, todas as crianças fazem parte

do Programa de Atenção à Gestante. Quanto às crianças que nascerem com algum

problema, com algum risco clínico, elas terão acompanhamento da equipe de saúde.

Mas, se houver risco social, elas continuarão sendo olhadas, atendidas, garantindo

que aquela família consiga cuidar bem do recém-nascido até que ele complete um

ano de vida e tenha condições de sobreviver. Com isso, a mortalidade infantil  em

Alfenas caiu de 13 óbitos para cada mil nascidos vivos para 3 óbitos para cada mil

nascidos vivos. O objetivo, a meta do Prefeito Luizinho e de seu governo é zerar a

mortalidade infantil em Alfenas. Trata-se de um desafio. Não será fácil, mas estamos

no caminho. Quero aqui dizer que, se a cidade de Alfenas tem conseguido ter uma

política social tão importante, uma política de saúde tão importante, é possível que as

outras cidades do nosso Estado também consigam.

É possível também que, se tivermos um olhar mais social sobre as gestantes do

nosso  Estado,  consigamos  melhorar  ainda  mais  e  diminuir  a  mortalidade  infantil.

Estarei amanhã em Brasília, junto com o Prefeito Luizinho e com a Ivone, Secretária

de Ação Social, quando receberemos das mãos da Presidenta Dilma esse prêmio,

que é concedido pela Organização das Nações Unidas – ONU. É muito gratificante

para mim, que fui Prefeito de Alfenas, sucedido pelo meu companheiro Luizinho, ver

que a cidade continua tão bem olhada,  tão bem cuidada, com essa preocupação
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social tão característica do nosso partido, PT, que mudou o jeito de fazer política no

Brasil.  Nós  introduzimos  a  preocupação  fundamental,  prioritária,  com  a  questão

social. E o Prefeito Luizinho tem essa preocupação, esse cuidado com o social.

Amanhã não estarei aqui, Sr. Presidente, porque faço questão de acompanhar o

Prefeito Luizinho, do PT, de Alfenas. Toda a equipe da Prefeitura de Alfenas estará lá

amanhã, e representantes de outras cidades de Minas Gerais que receberam prêmios

também.  Mas  esse  prêmio  é  especial  porque  diz  respeito  a  uma  questão

fundamental, a proteção às mulheres, às gestantes e a seus filhos.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, queria primeiro

parabenizar o seu trabalho, porque, na verdade, o Prefeito que entrou pegou muito do

que V. Exa. fez, um trabalho sério e que colaborou para que ele pudesse ter esses

índices. E queria dizer que a minha cidade de Uberlândia também tem os índices

menores que os nacionais. Em 2010 caímos para 11,3%, e agora estamos com 10%,

sendo que o índice nacional é de 15%. Uberlândia criou um comitê de prevenção à

mortalidade, que trabalha investigando as 60 unidades de saúde do Município e tem

conseguido um avanço fenomenal. Então percebemos que, quando se trabalha na

prevenção,  principalmente  analisando  as  pessoas  que  têm  risco,  como  algumas

gravidezes de crianças prematuras - 70% das mortes das crianças são relativas às

gravidezes prematuras -, a atenção maior à gestante faz com que realmente evitemos

essas mortes. É possível evitar. Percebemos que o Brasil está caminhando, e esses

comitês  de  prevenção  ajudam  bastante.  Então  é  importante  esse  alerta.  Quero

parabenizar o Deputado Pompílio Canavez pelo trabalho; o Prefeito, que conseguiu

esse índice; e a equipe da Secretaria de Saúde de Uberlândia, o Prefeito e todos que

trabalham  para  que  Uberlândia  também  tenha  um  índice  muito  abaixo  do  índice

nacional. Parabéns!

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputada Liza Prado. Quero também

parabenizar  Uberlândia  e  espero  que  a  cidade  consiga  diminuir  ainda  mais  seu

índice, pois 10 ainda é um número alto. Em Alfenas estamos com 3 por cada l.000

nascidos vivos,  mas a meta é  não haver  nenhum. Que consigamos salvar  todos,

dando  tranquilidade  e  condições  para  que  as  gestantes  tenham  uma  gestação

saudável, tranquila, protegida. Também é importante salvar as crianças depois que
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nascem. Se compararmos Uberlândia, uma das cidades mais importantes do nosso

país  e  que  está  nessa  luta  para  diminuir  ainda  mais  a  mortalidade  infantil,  com

Alfenas, verificamos por que a ONU reconheceu o trabalho do Prefeito Luizinho e de

toda a sua equipe. Lá estamos com 3, que ainda não é o ideal, pois queremos zerar.

Mas, como disse corretamente a Deputada Liza Prado, a média no Brasil ainda é de

15 mortes por cada 1.000 nascidos vivos, e é preciso baixar isso.

Sr.  Presidente,  quero  fazer  um  registro  no  tempo  que  me  resta.  Esta  semana

Guaxupé, no Sul de Minas, completa 100 anos de emancipação. Então quero desejar

muitas felicidades a todos os guaxupeanos. Estive em Guaxupé há duas semanas e

tenho lá muitos amigos - o Prefeito Roberto Luciano, que está muito contente, muito

alegre. Amanhã será lançado um selo comemorativo do centenário de Guaxupé.

Quero parabenizar não só o Prefeito Roberto Luciano, mas todos os Vereadores, na

pessoa do nosso amigo Nico, Presidente da Câmara, que tem uma história bonita na

cidade, o Marquinhos, enfim, todos de Guaxupé, que estão muito contentes. Há uma

programação muito intensa esta semana na cidade, com a realização de espetáculos,

festas  e  desfiles.  Amanhã  estarei  lá,  no  lançamento  do  selo  que  comemorará  e

registrará a passagem do centenário da cidade de Guaxupé.

Para  concluir,  Sr.  Presidente,  quero  também dizer  que ontem estivemos,  às  10

horas,  em Alfenas  para inaugurar  um posto  policial  num bairro  que requer  muita

atenção das autoridades, especialmente das autoridades de segurança. Até fomos

surpreendidos porque pessoas ligadas  ao tráfico de  drogas acabaram cometendo

vandalismo na casa antes de ser inaugurada. Só que a inauguramos assim mesmo,

com  a  presença do Maj.  Daniel,  do  Dr.  Carlos,  Delegado Regional,  e  de  todo o

pessoal  do  Corpo  de  Bombeiros,  da  Polícia  Ambiental  e  da  Polícia  Rodoviária

Estadual. Estamos decididos a combater sem tréguas o tráfico de drogas. Ao mesmo

tempo que acolhemos os dependentes, infelizmente aqueles que são dependentes

das drogas, especialmente do “crack”, temos um programa de internação, cuidado e

prevenção.  É preciso  haver  preocupação  com  a  prevenção  e  a  repressão.  Aliás,

estive  recentemente  com  o  Dr.  Rômulo  Ferraz,  novo  Secretário  de  Defesa,  para

reivindicar e exigir do governo do Estado atenção maior com a segurança no Sul de

Minas. A nossa extensa fronteira com São Paulo nos fragiliza bastante. Recebemos
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muita  coisa  de  São  Paulo,  inclusive  traficantes  e  drogas,  e  estamos  muito

fragilizados.  Há  uma  carência,  pois  contamos  com  um  efetivo  muito  diminuído.

Precisamos enfrentá-los com um efetivo real, porque a extensa fronteira que temos

com o Estado de São Paulo, Deputado João Leite, nos deixa muito fragilizados.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, muito obrigado.

Quero aproveitar a sua preocupação e dizer rapidamente que, no dia 25 de junho, a

Assembleia  Legislativa  terá  um  grande  encontro.  O  Presidente  Deputado  Dinis

Pinheiro instalará o “Fórum das Comissões de Segurança Pública das Assembleias

Brasileiras”.  Por  exemplo,  estará  aqui  o  Presidente  da  Comissão  de  Segurança

Pública de São Paulo. Agora mesmo eu dizia ao Deputado Antônio Carlos Arantes,

que está preocupado com a divisa de São Sebastião do Paraíso com São Paulo, que

promovêssemos também uma audiência com a presença da Comissão de Segurança

Pública de São Paulo. Assim, discutiríamos os dois lados.

Para V. Exa. ter ideia, discutimos hoje sobre pessoa desaparecida. Parece que a

pessoa está no Espírito Santo. Liguei imediatamente para o Presidente da Comissão

de  Segurança  Pública  da  Assembleia  do  Espírito  Santo,  que  já  envolveu  toda  a

polícia na busca dessa pessoa. Quero lembrar V. Exa., que está preocupado com

essa  situação,  para  estar  presente  no  dia  25  de  junho  na  instalação  do  “Fórum

Permanente das Comissões de Segurança Pública”. Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Sem dúvida, Deputado João Leite, até porque uma

das principais preocupações da população é com a segurança pública do povo de

Minas Gerais. Então é muito importante essa iniciativa do Presidente Deputado Dinis

Pinheiro, assim como de V. Exa.,  que é o Presidente da Comissão de Segurança

Pública  nesta  Casa.  Certamente  estarei  presente.  Era  o  que  tinha  a  dizer,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado Inácio  Franco,  demais

Deputados e Deputadas, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de mandar um abraço

à querida Perdões, que comemorará o seu centenário no dia 1º de junho; ao Prefeito

Teco, do PSDB; a toda a equipe do governo municipal; aos Vereadores; às lideranças
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e aos amigos e amigas de Perdões. Que Deus abençoe a cidade e que continuemos

com essa parceria positiva com o governo de Minas.

Para todas as pessoas que nos assistem, é importante fazermos uma reflexão: no

nosso  entendimento,  não  dá  para  separarmos  governo  federal  dos  governos

estaduais e municipais. Não dá para cortarmos esse cordão umbilical, não tem como

fazer a separação. A crise internacional abalou, e muito, as contas públicas do Brasil.

Vou ler parte de matéria a respeito do relatório do Tribunal de Contas da União. (-

Lê:)

“O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo federal de 2011 com

25 ressalvas e 40 recomendações. Preocupa a Corte do TCU o acúmulo de restos a

pagar não processados em obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

- e a falta de controle das renúncias fiscais, que o Executivo tem concedido para

manter a economia aquecida”.

Os  Municípios  mineiros,  por  exemplo,  têm  a  receber  de  restos  a  pagar

R$2.000.000.000,00. Então vou repetir: “Preocupa a Corte do Tribunal de Contas da

União o acúmulo de  restos  a  pagar  não processados  em obras  do  Programa de

Aceleração do Crescimento – PAC – e a falta de controle das renúncias fiscais, que o

Executivo  tem  concedido  para  manter  a  economia  aquecida”.  A maior  parte  das

recomendações feitas pelos Conselheiros foi direcionada à Casa Civil e à Secretaria

do  Tesouro  Nacional.  O  relatório  será  submetido  ao  Congresso  Nacional  para

aprovação  final.  Um  dos  principais  pontos  destacados  pelo  Ministro  relator  do

parecer, Conselheiro José Múcio Monteiro, foi a falta de controle e transparência nas

renúncias  fiscais,  que  chegaram  a  R$187.000.000.000,00.  Esse  valor  supera  os

gastos em saúde, educação e assistência social, juntos.

Deputado Doutor Wilson,  a renúncia fiscal  que o governo federal  fez supera os

gastos  em  saúde,  educação  e  assistência  social.  E  vem  a  Oposição  cobrar  do

governo de Minas clareza dos pedidos de empréstimos. Vou repetir, a renúncia fiscal

do governo federal chegou a R$187.000.000.000,00. O valor supera os gastos em

saúde, educação e assistência social juntos, Deputado João Leite. Vem a Oposição

criticar que o governo de Minas está fazendo empréstimo. (- Lê:)

“Segundo o Ministro, Conselheiro Múcio, essa é uma prática que tem sido adotada
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com mais  frequência  como instrumento  de política  pública,  por  isso  é  necessário

alimentar o controle e ter um balanço das metas e resultados.

Em uma das recomendações direcionadas à Casa Civil, é sugerido manter como

prioritárias as obras do PAC e a execução do Brasil sem Miséria. Segundo o Ministro,

'atraso em obra é risco para a totalidade dos empreendimentos e há impacto para o

crescimento como um todo'.”

Que o diga a BR-040, trevo de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, a qual está um

desastre.  V.  Exa.,  Doutor  Wilson,  que é meu conterrâneo de São João del-Rei  e

frequentemente nos visita, sabe do caos que é transitar nesse trecho da BR-040. Isso

está trazendo problemas para o turismo das cidades históricas, como a nossa terra,

São João del-Rei,  Tiradentes  e  outras  tantas,  porque o  fluxo  passa por  ali.  Está

realmente um caos.

Vamos avançar mais um pouquinho. (- Lê:)

“No  PAC,  o  investimento  caiu  24%  em  relação  a  2011.  O  Planalto  já  fala  em

encerrar o ano com PIB abaixo de 3%.” Pintam um quadro do governo de Minas

como se ele só tivesse problemas. Mas está aqui o quadro do governo federal, os

investimentos que não saem do papel.

“Em um cenário de desaceleração econômica, o governo federal reduziu o ritmo de

seus investimentos e trava, por falta de decisão, obras que podem ser realizadas pelo

setor privado.

O primeiro  quadrimestre registrou queda de 5,5% nos gastos  com novas  obras

públicas,  compras  de  equipamentos  e  bens  permanentes  em  relação  ao  mesmo

período  do  ano  passado,  que  já  havia  sido  considerado  fraco.  O  valor  caiu  de

R$11.100.000,00 em 2011 para R$10.500.000,00.

No  governo,  as  previsões  são  pessimistas.  Interlocutores  da  Presidente  Dilma

Rousseff temem que as reduções de juros e as medidas para alavancar o crédito não

deem conta, sozinhas, de impulsionar o crescimento. Reservadamente, já se fala em

um PIB abaixo dos 3% em 2012 – semelhante ao projetado pelos Estados Unidos,

um dos países mais atingidos pela crise internacional.

A depender dos números até dezembro, Dilma chegará ao terceiro ano de mandato

com  taxa  de  crescimento  semelhante  à  média  do  governo  Fernando  Henrique
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Cardoso (1995-2002) de 2,3%.

A performance  do  PAC  também  segue  aquém  do  desejado.  Os  investimentos

caíram 24% no quadrimestre - R$5.500.000,00 contra R$4.200.000,00 em 2011.

Os principais responsáveis pela redução nos gastos federais são órgãos ligados ao

Ministério dos Transportes, onde a queda nos pagamentos de obras chegou a 55%.

A queda sofre efeitos da ‘faxina’ na pasta. Os dois órgãos que mais gastam em

obras,  DNIT  e  Valec,  mudaram  os  ritos  de  contratação  após  o  escândalo  que

derrubou o ex-Ministro Alfredo Nascimento. O Ministério reforçou os mecanismos de

controle,  mas  não  fez  nenhuma  licitação  importante  desde  a  posse  dos  novos

gestores.

Outro fator para a redução dos investimentos é o fato de o Executivo ter reforçado a

contenção dos gastos públicos para atingir as metas de superávit primário.

O financiamento de obras de infraestrutura de mobilidade urbana também vai mal.

Em 2010, a previsão para este ano era de R$43.000.000,00 em investimentos em

transportes, sendo R$28.000.000,00 financiados pelo governo.

O ritmo das obras também sofre pelo atraso nos anúncios de marcos regulatórios e

decisões  prometidas  pelo  atual  governo  em  praticamente  todos  os  setores  da

infraestrutura  concedidos  à  iniciativa  privada.  Por  isso,  decisões  de  novos

investimentos  por  concessionários  do  setor  elétrico,  portos,  estradas,  ferrovias  e

aeroportos estão engavetadas.

Em alguns casos, a falta de decisão já afeta o financiamento de empresas que

enfrentam dificuldades para conseguir empréstimos necessários a seus projetos”.

Há um quadro que mostra a queda nos investimentos do governo federal. Então,

cobrar do governo de Minas que ele não faça empréstimo? Ele tem de fazê-lo. Com a

dívida  pública  enorme,  cujos  juros  o  governo  está  custando  a  pagar,  com  essa

parceria  que  não  acontece,  com  essa  falta  de  decisão  do  governo  federal  em

implementar  os  serviços  mais  importantes  para  alavancar  o  desenvolvimento  do

País...

“Portos. Maior gargalo do País. Precisam de novo marco regulatório: 104 terminais

portuários concedidos antes de 1993 estão com decisões de investimentos paradas

por falta de definição - se serão prorrogados ou não.
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Rodovias. As concessões de estradas dos anos 90 estão sem recursos para os

investimentos planejados.

Ferrovias. O governo mudou o modelo de concessão de ferrovias e abriu o sistema

a novos operadores, mas a regulamentação de tarifas parou depois que o Diretor da

ANTT, Bernardo Figueiredo, teve a recondução barrada.

Aeroportos.  Três  aeroportos  foram  concedidos  à  iniciativa  privada.  Para  os

próximos, é preciso que o governo aprove um plano de outorgas com os terminais

que serão concedidos”. O termo é “concedido”, não se pode falar “privatizados”.

É muito interessante criticar o governo de Minas, que teve aprovação recorde e que

atende muito bem os nossos Prefeitos.

Um  desafio:  a  imprensa  poderia  telefonar  para  as  Prefeituras  e  fazer  um

levantamento estatístico. Poderiam perguntar aos Prefeitos mineiros o que é bom:

celebrar um convênio com o Estado ou com o governo federal? O governo federal

tem um resto a pagar de R$2.000.000,00. O governo do Estado assina convênio e um

mês depois o dinheiro está na conta.

Portanto, queremos dizer o seguinte: pactuamos com a iniciativa do Governador

Anastasia e toda a sua equipe. Esses investimentos são necessários, sim, porque, se

ficarmos  esperando essa ajuda demonstrada aqui,  ela não ocorre.  O Estado tem

programas sérios, estruturantes e excelentes na área social para atender à população

mineira  e,  portanto,  estamos aqui  compartilhando e  honrando a  base do governo

Anastasia e toda a sua equipe.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Como

professor universitário, V. Exa. traz os dados e mostra os números. Parabéns.

Lamento apenas algo que salta aos olhos. A Oposição nesta Casa é a Situação em

nível  federal.  O  que  mais  me  incomodava,  quando  joguei  futebol,  não  eram  os

ataques dos adversários, mas os gols contra, os chutes contra o meu gol. Nunca vi

um partido como esse. Um partido que torce contra Minas Gerais. Ele chega a essa

tribuna e fala que Minas Gerais está quebrada. Fico impressionado com isso!  Em

Minas Gerais, o partido de Oposição tirou a Fiat do Estado. Tirou a Petrobras, o polo

acrílico de Minas Gerais.  Como V. Exa. citou, as estradas estão um caos. Hoje o

jornal “Estado de Minas” traz a notícia da BR-356, que nasce no Ponteio e vai até
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Ouro  Preto  e  Mariana,  patrimônio  da  humanidade.  Gastam-se  três  horas  para

percorrer 90km. E é uma estrada federal. Não há nenhuma palavra da Oposição, do

partido que está no governo federal, em defesa de Minas Gerais. Isso é gol contra.

Eles fazem gol contra. E o Anel? E o metrô? Não dizem nenhuma palavra.

Quando Fernando Henrique era Presidente, ele inaugurou nove estações do metrô.

E, todos os dias, eles gritavam: “SOS metrô.” Eles não fizeram um metro, nem um

centímetro  de  metrô.  Saneamento:  não  há  investimento  nenhum.  Onde  estão  as

casas, a habitação para as famílias?

Outro dia, a Presidente veio em Minas Gerais, mas foi a Betim. É um negócio de

compadre ou de comadre. As comadres se reuniram em Betim. Ela não esteve em

Minas Gerais, mas em Betim, que recebeu uma das maiores obras de saneamento no

governo Fernando Henrique. O Riacho das Areias, a Avenida Marco Túlio estão lá.

Era um governo do PT, e Fernando Henrique fez o Riacho das Areias.

Por fim, V. Exa. falou sobre aeroportos. A verdade é que o brasileiro não viaja de

avião. Cento e cinquenta milhões de pessoas estão nas estradas, nos ônibus. Os

outros é que viajam de avião. Agora, não sei se irão. Imaginem que a empresa aérea

TAM abriu um voo de Belo Horizonte para Miami, mas não pode operá-lo porque não

cabe  no  pátio.  Como  a  Infraero  não  investiu,  a  TAM  não  colocará  o  voo  Belo

Horizonte/Miami, porque ele não cabe. Apenas três voos internacionais cabem em

Confins, e as empresas TAP, American Airlines e Copa já estão lá. Não cabem quatro

voos  internacionais.  Fizeram  uma conta  quando  a  Copa do  Mundo  chegar.  Se  a

Alemanha chegar  ao  final  da  Copa,  descerão 900 voos  no  Rio  de  Janeiro.  Hoje

podem  descer  apenas  150.  Onde  eles  descerão?  Em  Manaus,  Brasília  ou  em

Confins, que cabem apenas três voos internacionais?

Lamento que a Oposição nesta Casa, a Situação no governo federal, fique o tempo

todo fazendo gol  contra.  Não dizem nenhuma palavra em favor  de Minas Gerais.

Nenhuma palavra, Deputado Rômulo Viegas. Atacam o tempo todo o nosso Senador,

o mais querido Senador Aécio Neves. Atacam o tempo todo ele e o mais eficiente

Governador,  Anastasia.  E  não falam com a Dilma.  Ela  visita  Minas  Gerais,  faz  a

tricotagem de comadres em Betim, e acham que ela veio a Minas Gerais. Mas não

veio!
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O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Obrigado,  Deputado  João  Leite.  Concordo

plenamente com V. Exa. O Senador Aécio Neves está em Brasília defendendo os

interesses de Minas Gerais e do Brasil, num voo muito alto, muito além das fronteiras

mineiras,  e  o  nosso  Governador  Anastasia,  um  homem  de  direito  administrativo,

eficiente administrador, tem uma equipe extremamente competente.

Reconhecemos a importância desses empréstimos, porque, se o governo federal

nos falta nos momentos de dificuldade, Minas Gerais não pode ficar parada. Minas

Gerais tem de agir, Minas Gerais tem de atender as demandas da população, e isso o

nosso  governo  tem  feito  muito  bem.  Lamentamos  que,  segundo  a  Oposição,

tenhamos  de  desligar  o  cordão  umbilical  dos  governos  federal,  estaduais  e

municipais.  Isso  é  extremamente  impossível,  porque  entendemos  que  somos  um

Estado federado, portanto precisamos desse apoio e dessa conjuntura. 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do art. 82, c/c o § 2º

do  art.  180  do  Regimento  Interno,  torna  sem  efeito  o  deferimento,  realizada  em

23/5/2012,  do  requerimento  do  Deputado  Hely  Tarqüínio  em  que  solicita  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.601/2006,  do  Deputado  Gil  Pereira,  e

determina o arquivamento do requerimento.

Mesa da Assembleia, 29 de maio de 2012.

Inácio Franco, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 1.354/2011, do Deputado

Durval  Ângelo,  recebeu,  quanto  ao  mérito,  parecer  contrário  das  Comissões  de
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Administração Pública 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.

Palavras do Sr. Presidente

- As palavras do Sr. Presidente comunicando a existência de vaga de Conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado devido à renúncia do Conselheiro Antônio Carlos

Andrada foram publicadas na edição 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 3.190 e 3.191/2012,

da Comissão de Assuntos Municipais, 3.192 a 3.196/2012, da Comissão da Pessoa

com Deficiência, e 3.197 e 3.198/2012, da Comissão de Direitos Humanos. 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 13ª Reunião Ordinária,

em  23/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  43/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,

1.661/2011, da Deputada Rosângela Reis, 2.235/2011, do Deputado Paulo Lamac,

3.023/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  3.040/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

3.045/2012,  do Deputado Antônio Genaro,  com a Emenda nº 1,  e 3.046/2012,  do

Deputado  Dilzon  Melo,  e  do  Requerimento  nº  3.039/2012,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  de  Saúde  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Extraordinária,  em

23/5/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.033/2012,  do  Deputado  Carlos  Henrique,  e

3.035, 3.036, 3.040, 3.053, 3.058, 3.059 e 3.066/2012, da Comissão de Participação

Popular; de Turismo - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 29/5/2012, do Projeto

de Lei nº 2.820/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs

2.984/2012,  do  Deputado  Bosco,  2.999/2012,  do  Deputado  Neider  Moreira,

3.076/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.087/2012, do Deputado Duarte

Bechir;  e  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em

29/5/2012, dos Requerimentos nºs 3.045 a 3.047/2012, dos Deputados Anselmo José
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Domingos e Célio Moreira, 3.080/2012, do Deputado Bruno Siqueira, e 3.086/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Lafayette

de Andrada - indicando o Deputado Delvito Alves para membro efetivo da Comissão

da Pessoa com Deficiência (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva

e outros  em que solicitam  a convocação de reunião especial para homenagear a

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais pelos 120 anos de sua fundação; Délio

Malheiros  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear o jornal "Balcão" pelos relevantes serviços prestados aos cidadãos e

consumidores mineiros há mais de 20 anos; Doutor Viana e outros em que solicitam a

convocação de  reunião  especial  para  homenagear  a  Vale  pelos  70  anos  de  sua

fundação;  e  Luiz  Henrique  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião

especial para homenagear os 40 anos do disco “Clube da Esquina”.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos matérias importantes na pauta. No

entanto, vemos que não há quórum para continuação dos trabalhos. Por favor, solicito

que seja feita a recomposição

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 Tenente Lúcio) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que, somados aos 6

em comissões, perfazem o total de 28 parlamentares. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Questões de Ordem

O Deputado  Tenente  Lúcio  –  Serei  breve,  Sr.  Presidente.  Na  semana  passada
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tivemos a posse do Secretário de Estado de Trabalho e Emprego, Hélio Rabelo. Por

isso,  gostaria  de  cumprimentar  o  nosso companheiro  e amigo que deixou de ser

Deputado  por  alguns  dias,  Luiz  Carlos  Miranda,  que,  como disse  o  Governador

Antonio Anastasia, é um parlamentar de linha de frente. Ele ficará fora do Plenário por

alguns dias, mas estará de volta a esta Casa de Leis. Cumprimento também o nosso

companheiro  que  está  chegando,  Carlos  Pimenta,  ex-Secretário  e  titular  aqui  na

Assembleia. Em virtude do período eleitoral, o Deputado Carlos Pimenta, que chefiou

a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego durante um ano e cinco meses, foi

exonerado  a  pedido,  na  terça-feira,  22/5/2012,  retornando  às  suas  atividades  no

Legislativo. Durante o período de afastamento, quem assume a Pasta do Trabalho e

Emprego é o Secretário Adjunto Hélio Rabelo, conforme publicado no Diário Oficial de

Minas Gerais. Em 2010, Hélio Augusto Martins Rabelo foi nomeado Subsecretário de

Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Social – Sedese -,

onde realizou um notável  trabalho,  desenvolvendo ações e programas que visam

beneficiar  os  trabalhadores  mineiros.  Quando  o  Governador  Antonio  Anastasia

sancionou,  em janeiro de 2011,  as  Leis  Delegadas nºs 179 e 180,  que criaram e

estruturaram a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, o então Subsecretário

foi designado para o cargo de Secretário Adjunto de Estado da nova Pasta, ao lado

de seu companheiro de partido – PDT –, Carlos Pimenta. Entre os trabalhos iniciados

na  gestão  de  Carlos  Pimenta,  o  Projeto  de  Inclusão  Produtiva,  o  Projovem

Trabalhador – Juventude Cidadã, o apoio à economia solidária e a modernização das

unidades  do Sine  permanecerão  como prioridades  na gestão  do  Secretário  Hélio

Rabelo. Portanto, seja muito bem-vindo, Hélio Rabelo, que tem mais de 30 anos de

PDT, muito nos honra  agora tê-lo  à  frente  da  Pasta  da  Secretaria  de  Trabalho  e

Emprego. Hélio Rabelo é uma pessoa de confiança do nosso Presidente Carlos Lupi

e também dos mineiros, desde que foi líder da juventude socialista do nosso partido.

E hoje está aí assumindo, com muito mérito, a Secretaria de Estado de Trabalho e

Emprego.  Sr.  Presidente,  era  isso  que  gostaria  de  dizer.  Muito  obrigado  pela

oportunidade.

O Deputado Bosco – Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Utilizamos a

tribuna nesta reunião, mas o tempo não foi suficiente para que pudéssemos discutir
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as matérias que havíamos programado.  Portanto,  aproveito esta oportunidade,  Sr.

Presidente, para aqui fazer uma saudação a uma escola estadual de Minas Gerais da

Região Metropolitana, que é referência em educação de qualidade. Refiro-me aqui,

Sr. Presidente e caros Deputados, à Escola Estadual Ordem e Progresso, que, na

semana passada, comemorou os 50 anos de sua fundação e tem feito um trabalho

magnífico,  contribuindo sobremaneira para a elevação da qualidade de ensino da

educação  de  Minas  Gerais.  Na  semana  passada  tivemos  a  oportunidade  de

representar esta Casa e também de contar com a presença dos Deputados Anselmo

José Domingos, Paulo Lamac, Sargento Rodrigues e da Deputada Liza Prado, que

foram  homenageados  pela  Escola  Estadual  Ordem  e  Progresso  durante  a

comemoração dos seus 50 anos. Também estivemos lá com a competente Secretária

de Educação,  Profa.  Ana Lúcia Gazzola;  com o Chefe da Polícia Civil,  Dr.  Cylton

Brandão da Matta; com o Diretor da Academia de Polícia Civil,  Dr.  Marco Antônio

Monteiro  de  Castro;  e  com o  Diretor  daquela  escola,  Dr.  Osmiro Camilo  Coelho.

Também  tivemos  a  participação  ilustre  do  Dr.  José  Resende  Andrade,  que  foi  o

fundador  da  Escola  Estadual  Ordem  e  Progresso.  Inicialmente,  Sr.  Presidente  e

colegas  Deputados,  essa  escola  foi  fundada  para  atender  aos  familiares  dos

profissionais da Polícia Civil. E assim foi feito durante vários anos. Depois, por uma

determinação da Secretaria de Educação, a Escola Ordem e Progresso foi aberta

também ao público das comunidades adjacentes. Hoje essa escola atende mais de

1.600 alunos. No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, a

Escola Ordem e Progresso deu um “show”.  Conseguiu uma nota muito favorável,

juntamente com as demais escolas da rede estadual de toda Minas Gerais. Assim, fez

com que Minas fosse destaque nacional.  Então, quero aqui,  Sr.  Presidente,  caras

Deputadas e caros Deputados, render homenagem a todos os integrantes da Escola

Estadual Ordem e Progresso, desde o seu fundador, Dr. José Resende, até a diretoria

atual e os professores, que são peças importantes no dia a dia dessa escola. Deixo

aqui nossos cumprimentos e saudações, na condição de Presidente da Comissão de

Educação e, é claro, em nome de toda esta Casa, porque realmente os Deputados

aqui  conhecem  e  reconhecem  o  trabalho  que  vem  sendo  realizado  na  Escola

Estadual Ordem e Progresso, que parabenizamos pelos 50 anos. Torcemos para que
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esses 50 virem mais 50, enfim, que outras datas tão importantes como essa sejam

comemoradas por essa escola e por todas as outras do Estado, sobretudo com o

comprometimento de avançar cada vez mais, de melhorar cada vez mais a qualidade

de ensino de Minas Gerais. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.060/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras

providências.  A Comissão de Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade do projeto,

com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou

pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

rejeição das Emendas nºs 2 e 3. Continua em discussão o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Gustavo Valadares, que ainda dispõe de 22min37s para o

seu pronunciamento.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  enquanto  me  encaminho  à

tribuna, concedo aparte ao Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Sr. Presidente, serei breve. Quero

fazer  um  convite:  quinta-feira,  às  9  horas  da  manhã,  estaremos  em  Muriaé,  no

anfiteatro  Zacarias,  para  discutir  o  enfrentamento  do  “crack”  em  nossa  região.

Sabemos  que  Muriaé  hoje  é  a  13ª  cidade  mais  violenta  num  universo  de  853

Municípios do Estado. Tivemos, no ano passado, dezenas de homicídios, exatamente

envolvendo o narcotráfico e os dependentes químicos.

É muito justo que esse enfrentamento seja realizado em nossa região, porque hoje

todos somos conscientes de que essa droga tem devastado milhares de famílias.

Sabemos que não é só uma questão de saúde, de segurança ou de educação. Hoje

os jovens abandonam as escolas e as famílias quando começam a ser afetados pela

dependência química do “crack”. Então, a Comissão estará presente na quinta-feira,

às 9 horas da manhã, em Muriaé, para discutir o enfrentamento do “crack”.

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares, pelo
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aparte.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, enquanto vou à mesa buscar o

projeto, porque o esqueci, concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Gustavo

Valadares.  Agradeço  a  V.  Exa.  Agradeço  também  ao  nosso  Governador,  Prof.

Anastasia, por  ter  autorizado para o Sul de Minas a continuidade de dois trechos

importantes que ligam os Municípios de Borda da Mata, Tocos do Moji, Jacutinga e

Albertina. Acompanhamos o Secretário Carlos Melles na sexta-feira, juntamente com

o  Deputado  Federal  e  Secretário  Bilac  Pinto,  quando  comparecemos  a  dois

Municípios, em nome do governo, dando ordem de serviço para o reinício dessas

duas importantes rodovias em nossa região.

Quero salientar, Sr. Presidente, que esses dois trechos são da mais alta importância

para o desenvolvimento do Município e da região Sul  mineira.  Ficamos três anos

parados  em  decorrência  do  atraso  no  início  das  atividades  da  construtora,  que,

infelizmente,  não  cumpriu  as  normas  contratuais.  O  Estado  precisou  novamente

contratar, licitar e dar agora como nova vencedora a empresa que assumiu os dois

trechos importantes do Sul de Minas para o reinício das obras.

Parabenizo e agradeço muito ao Secretário Carlos Melles, ao nosso Governador,

aos Municípios de Tocos do Moji, Borda da Mata, Jacutinga e Albertina. Esse é um

sonho muito grande da sociedade e de toda a região.

Aproveito  também,  caríssimo  Deputado  Gustavo  Valadares,  para  dizer  que

Jacutinga hoje está em festa. Desde sábado, Jacutinga é o palco da 35ª edição da

Festmalhas. Há uma expectativa de se receberem mais de 100 mil visitantes nesse

eixo de malhas tão respeitado na região, em Minas e no Brasil. No sábado mesmo,

quando lá estivemos acompanhando o Prefeito Darci Cardoso, os Vereadores e Dênis

Bandeira, Presidente da associação comercial,  verificamos a presença maciça dos

expositores de toda a região.

Desejo, assim, mais uma vez, a Jacutinga, aos expositores, à minha Ouro Fino, a

Monte Sião, que tem um olhar voltado para o setor de malharia, muito sucesso neste

inverno e que as vendas sejam muito prósperas e vigorosas. Agradeço a V. Exa. o

aparte.



1405
____________________________________________________________________________

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Parece-me que a Deputada Luzia Ferreira quer, rapidamente, dentro dos 18 minutos

que ainda me restam, participar da discussão. Concedo-lhe aparte, Deputada Luzia

Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Serei breve, Deputado. Já que estamos

falando do Sul de Minas, estivemos hoje com a Comissão de Cultura na bela cidade

de Poços de Caldas. Descemos no aeroporto, emoldurado por um céu maravilhoso,

azul,  que  tornou  a  cidade  ainda  mais  bonita,  sem  neblina.  Estivemos  lá  eu,  o

Deputado Carlos Mosconi, a assessoria da comissão, fazendo uma audiência pública

na Câmara Municipal. Estavam presentes também seis Municípios próximos a Poços

de Caldas, discutindo o Sistema Nacional de Cultura. Na ocasião, o Prefeito Paulo

César, de Poços de Caldas, fez adesão formal ao sistema nacional.

Essa discussão, além de levar informações aos gestores, aos Municípios, a agentes

e produtores culturais,  é também para transformar a cultura numa política pública

relevante, assim como o são a educação, a saúde, que se organizam em rede e nos

diferentes níveis da gestão, municipal, estadual e nacional. Sabemos que a cultura

faz parte dessa possibilidade de realização maior do ser humano. Minas, com sua

diversidade cultural, com sua expressividade do ponto de vista da produção cultural,

quer  também  ter  um sistema em  que  essa diversidade  esteja  representada  e  se

amplie.

Foi um momento importante em que esta Casa, mais uma vez, deslocou-se até o

interior  para  efetivar  as  suas  ações,  dar  a  possibilidade  de  ouvir  de  perto  os

segmentos organizados da sociedade nessa interação tão relevante em que se insere

o  Poder  Legislativo.  Sempre  digo  que  é  o  único  Poder  que  pode  acolher  a

manifestação plural  da  sociedade.  Fizemos isso hoje.  Lá  estivemos.  Saímos  bem

cedinho.  Voltamos  e  estamos  aqui  cumprindo  o  nosso dever  de  participar  dessa

discussão tão  importante  que é a aprovação de empréstimos  encaminhados pelo

Governador  para  ampliar  ainda  mais  investimentos,  ações  sociais  e  urbanas  que

garantam a cidadania do povo de Minas Gerais. Muito obrigada pelo aparte.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço o aparte à Deputada Luzia Ferreira.

Mas quero voltar ao Projeto de Lei nº 3.060/2012, do Governador do Estado, que
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autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional

de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  no  valor  de  quase

R$2.500.000.000,00,  que  serão utilizados  em  programas  estruturadores  do  nosso

PPAG,  especialmente  em  dois  programas  importantíssimos,  como  já  disse  pela

manhã,  para  darmos  prosseguimento  ao  desenvolvimento  do  nosso  Estado  e  à

melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos.

Muito  me  admira  ouvir  algumas  poucas  vozes  contrárias  a  essa  operação  de

crédito, que, para usar um termo melhor, sugerido pelo Deputado João Leite, fazem

um gol contra, porque vêm de pessoas que conhecem e vivem a política atual e a

realidade dos Estados e dos Municípios no desenho de hoje da nossa Federação. Se

tivéssemos  uma  verdadeira  Federação,  Deputado  Rômulo  Viegas,  certamente  o

Estado não estaria contraindo empréstimos para fazer investimentos em suas terras.

Mas, como hoje o governo federal, a União detém mais de 70% do que se arrecada

no País,  cabe aos  Estados fazer  isso.  É  bom  que fique claro  que me refiro  aos

Estados que têm certidão positiva, capacidade de endividamento e, mais que isso,

ficha  limpa  para  que  possam  contrair  um  empréstimo.  O  Estado  que  tiver  uma

pendência junto ao governo federal ou a qualquer banco de fomento internacional não

pode contratar empréstimo.  Mas Minas é um dos Estados da Federação que têm

capacidade para contrair  empréstimos  e  condições de contraí-los  de  forma muito

célere,  porque  tem  a  ficha  limpa.  Todos  os  compromissos  assumidos  por  este

governo ao longo dos últimos nove anos, que não foram poucos – empréstimos junto

a  banco  japonês,  junto  ao  Banco Interamericano  de  Desenvolvimento  e  junto  ao

Banco Mundial  -,  têm sido honrados e cumpridos à risca. Minas cumpre todas as

contrapartidas  pedidas  por  esses  bancos  de  fomento,  a  começar  do  choque  de

gestão  implementado  por  este  governo,  que  serviu  de  base  até  para  que  esses

bancos  de  fomento  passassem  a  emprestar  dinheiro  sob  uma  nova  fórmula:  a

contrapartida do governo é atingir metas sociais e de desenvolvimento humano, por

conta da situação excepcional em que o Estado se encontra depois dos empréstimos

contraídos.

Portanto,  muito  me  assustam  as  poucas,  ou  melhor,  as  pouquíssimas  vozes

dissonantes que ouvimos hoje no Plenário,  contrárias a essa operação de crédito.
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Especialmente porque essa operação servirá para levar asfalto aos quatro cantos de

Minas,  diminuindo a  distância  entre  regiões.  Até  porque não precisamos mais  de

dinheiro para resolver o problema de cidades que não tinham ligação asfáltica. Veja,

Deputado  Rômulo  Viegas,  que  foram  necessários  anos  e  anos  de  luta  e  de

peregrinação de Prefeitos cujos Municípios não tinham ligação asfáltica para que, no

início do governo Aécio, tivessem o seu sonho realizado. Hoje nenhum Município de

Minas precisa vir a Belo Horizonte, à sede do governo mineiro, pedir dinheiro para

asfaltar uma estrada, seja federal ou estadual, que faz a ligação com seu Município.

Já estamos na segunda fase do processo de ampliação desse grande projeto de

infraestrutura. Num primeiro momento, chamou-se Proacesso; agora, Caminhos de

Minas, que busca, como disse, diminuir distâncias entre as regiões do Estado e trazer

regiões que até certo ponto estão próximas, mas que, pela ausência do asfalto, estão

ao mesmo tempo distantes de terem suas ligações mais rápidas e práticas. Então, o

dinheiro será usado para isso.

E,  mais  do  que  isso,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  a  quem  concederei  aparte  em

seguida:  os  Estados  de  hoje,  como  disse,  muito  por  conta  desse  desenho  da

Federação atual, já não são mais aqueles Estados das décadas de 50, de 60, que

tudo podiam e que tudo deviam fazer. Estado hoje, Estado bom, o Estado que tem

uma boa gestão é aquele que busca parcerias com a iniciativa privada para aplicação

de recursos em benefício da sua população; que busca empréstimo junto a bancos de

fomento para usar  recursos para financiar  saúde, educação,  no dia a dia,  e para

poder pagar em dia o salário dos seus funcionários. É bom deixar claro também que

até o início de 2003 os funcionários  não sabiam sequer  quando receberiam seus

salários;  eram  sete  chamadas  no  mês.  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  se  fosse

funcionário  público  àquela  época,  não  poderia  contrair  nenhuma  obrigação  para

pagar no mês seguinte, porque não saberia quando receberia. E muito menos fazer

uma previsão, um planejamento para viajar no final do ano, com a família, porque não

teria previsão de quando receberia o 13º salário.  Isso tudo mudou - e mudou por

conta do famoso choque de gestão, que vem sendo copiado por todos os demais

Estados e por  grandes Municípios do nosso país.  Quantos e quantos Prefeitos  e

Governadores  de  outros  Estados,  até  de  partidos  contrários  a  esta  gestão  do
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governo, aqui,  na Assembleia Legislativa, vieram a Minas em busca de aula para

saber como se faz para gerir a coisa pública, como se faz para gerir o Estado, um

Estado como o Estado de Minas.

Concedo  aparte  ao  Deputado  Hely  Tarqüínio,  para,  em  seguida,  continuar  a

explanação sobre o Projeto de Lei nº 3.060/2012.

O  Deputado  Hely  Tarqüínio  (em  aparte)  -  Quero  parabenizar  o  companheiro

Deputado Gustavo Valadares pelo seu pronunciamento, pala sua defesa da Maioria,

no caso, de maneira bastante lúcida e clara, para que todos entendam realmente

essa álgebra administrativa. Essa álgebra é fácil,  porque, na verdade, precisamos

fazer convergir nossos espíritos para atender o povo.

Desde o primeiro dia do governo Aécio Neves, o que não me canso de falar, já

inspirado no governo Fernando Henrique,  abriram-se as Constituições brasileira e

mineira para que se colocasse e materializasse a instrução formal da Constituição no

que  tange  à  administração  da  vida  dos  mineiros,  buscando,  sobretudo,  reduzir

desigualdades. Se se fizer um recorte dos 853 Municípios, encontraremos um cenário

de ânimo, de apoio do governo estadual, apoio em todos os indicadores sociais.

Quero,  Deputado,  fazer  minhas  as  suas  palavras  no  que  tange  a  esse  projeto

ambicioso, estruturador do Proacesso, desde o primeiro dia do governo Aécio Neves,

o  qual  está  terminando  ou  terminou  agora,  já  com  10  anos.  Sempre  temos

capacidade  de  sonhar,  mas,  ao  materializar,  a  fisionomia  da  realidade  é  outra.

Pedimos que desarmem os espíritos  neste Plenário e pensem no povo de Minas

Gerais,  naquele  mais  humilde,  naqueles  em  situação  de  risco,  de  sobrevivência,

porque o governo de Minas tem feito essa álgebra para corrigir as desigualdades, na

medida do possível,  num vendaval, em espiral, de uma vida capitalista, em que o

mundo está sem rumo humanista. Enfim, o governo de Minas tem rumo para frear

essa  ambição  das  pessoas,  dos  grandes  em  detrimento  dos  menores.  Estamos

fazendo essa álgebra existencial, que cito aqui, por meio dos projetos do governo.

Nesta hora crucial em que precisamos aprovar os empréstimos, é natural que haja o

contraditório.  Mas  o  contraditório  tem  de  buscar  a  lógica  da  vida,  a  lógica  da

realidade, e não, sonhar com ideologia e aqui virar uma verdadeira luta, uma batalha

verbal,  personalista,  que  não  constrói  hora  nenhuma  Minas  Gerais.  Queremos
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chamar a  atenção para o fato de que a Maioria  está buscando a aprovação e a

Minoria está buscando usar todos os dispositivos de protelação da votação, baseados

no Regimento Interno, e isso é natural. Mas agora vislumbramos e, se Deus quiser, à

noite, poderemos votar esses empréstimos, que serão contraídos com a capacidade

de endividamento de Minas Gerais, porque, do contrário não seria possível. Aí faço

minhas as suas palavras.

Quero parabenizá-lo e dizer que faço coro com você e torço para que a Oposição

deixe de lado o radicalismo e às vezes até a hostilidade nas palavras, a fim de que

possamos construir  a  emancipação do povo de Minas Gerais.  Estamos aqui  para

emancipar o cidadão, e isso é cidadania. Parabéns, Deputado!

O Deputado Gustavo Valadares* - Eu é que agradeço a V. Exa. O Deputado Hely

Tarqüínio é um grande professor, Deputado João Leite.

Antes de conceder aparte a V. Exa., nos minutos finais que nos restam, gostaria de

falar  que  temos  uma  situação  muito  simples.  Esses  empréstimos  que  estamos

aprovando hoje, na verdade, já foram aprovados durante o exercício do final do ano

passado, Deputado Rômulo Viegas e Deputada Luzia Ferreira. O que aconteceu foi

que parte desse dinheiro que agora estamos contraindo e buscando junto ao BNDES

era do BID. Estamos trocando, porque o BID disse que só teria o dinheiro disponível

para o Estado a partir de 2013. Hoje o Estado não precisa mais esperar, ele tem que

contrair o empréstimo e trazer esse dinheiro para começar as obras o quanto antes.

O desenvolvimento e a melhor qualidade de vida da população de Minas não pode

esperar  até  2013.  Por  conta  disso,  estamos  apenas  alterando.  O  BNDES  iria

emprestar-nos um valor e está oferecendo um outro um pouco maior agora. Para ficar

bem claro  que  isso  já  havia  sido  discutido  no  final  do  ano  passado;  o  que  está

mudando é apenas o valor do empréstimo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - É importante a informação que V. Exa. traz de

que é apenas uma alteração contratual. O governo, como sempre, tem o cuidado de

enviar à Assembleia Legislativa a solicitação ao Poder Legislativo de autorização para

mudança contratual.  Portanto,  o governo não trabalhou com decreto, com medida

provisória, trabalhou democraticamente.

É importante também lembrar aqui a manifestação do nosso Líder Hely Tarqüínio,
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que, muitas vezes, Deputado Gustavo Valadares, foge até ao meu alcance. Ele citou

várias coisas. Numa das nossas reuniões, ele havia citado que o subconsciente é o

porão das ideias e hoje ele citou que sonhamos, mas a materialização do sonho é

realizada lentamente. E terminou dizendo sobre a luta ideológica que se dá neste

Plenário,  personalista,  que  desconhece  o  interesse  da  vida.  Disse  ele  aqui  que

trabalha pela emancipação do cidadão de Minas Gerais.  Então, fomos novamente

brindados pela manifestação do Deputado Hely Tarqüínio, que sem dúvida é um dos

nossos pensadores.

Quero parabenizar a discussão que V. Exa. faz desse projeto e lembrar ao povo de

Minas Gerais a importância do Estado ter  esse fôlego para investimento. Lembrar

também  os  números  de  Minas  Gerais.  Desde  2003,  Minas  Gerais  investiu

R$23.000.000.000,00  em  obras  -  aí  está  o  Proacesso,  que  V.  Exa.  citou.  Dos

R$23.000.000.000,00,  R$19.000.000.000,00  foram  do  Tesouro  Estadual,  só  o

restante foi de empréstimos contratados. Portanto, Minas Gerais teve muito fôlego

durante estes anos para investir. Mas é importante agora que se dê para o Estado

essa nova condição de investir em questões fundamentais para os mineiros. Ninguém

pode ser contra isso. Ninguém pode ser contra recursos para serem investidos na

segurança pública, na infraestrutura, nas estradas. Concordo com V. Exa. Parabéns!

O Deputado Gustavo Valadares* - Muito obrigado. Para encerrar, quero esclarecer

à população de Minas, àqueles que, por qualquer questão,  estiveram presentes e

assistiram  pela  TV  Assembleia  apenas  o  pronunciamento  de  um  Deputado  da

Oposição: que fique claro que só pega dinheiro emprestado quem tem condições de

pagar  e é bom pagador.  Minas está pegando dinheiro  emprestado porque é bom

pagador  e  cumpre  suas  obrigações.  Qualquer  Estado  que  tenha  capacidade  de

endividamento  à  disposição,  assim  como disposição  e  coragem  para  investir  em

obras de infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da sua população, pode ter

certeza  de  que  vai  atrás  de  empréstimo.  Minas  paga  em  dia,  cumpre  seus

compromissos em dia e assim continuará.

Faço um último apelo à pequena Oposição desta Casa: que caminhe conosco na

votação desse projeto hoje à noite e vote “sim”, pelo empréstimo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputados, bancada da imprensa e

companheiros das galerias, uma saudação especial.  Aqueles que estão pedindo a

reintegração  já  de  um  ex-policial  militar  sejam  bem-vindos  à  Casa  do  Povo,  ao

espaço democrático onde todos podem opinar, embora aqui opinar seja uma tarefa

árdua para a Oposição. Na verdade, a censura em Minas impera há muito tempo.

Aliás, é uma censura imposta desde o governo Aécio Neves, que impera até hoje e

faz com que a voz da Oposição seja sempre considerada pequena. Alguns ameaçam

dizendo: “Olha, não é possível falar isso; não se pode dizer aquilo”. É impressionante

a toada da Situação e seu ritmo autoritário.

Em  Minas,  o  Senador  Aécio  Neves  acostumou  mal  tanto  a  mídia  quanto  a

Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Em Minas, tudo

deve se submeter às razões pessoais e ilegítimas do Governador Aécio Neves. Aliás,

digo ilegítimas porque são feitas com métodos antidemocráticos e não por meio do

debate político e de ideias. Não. Aécio tudo domina com verbas e “manditismo”. Aliás,

é bom dizer que “manditismo” é uma palavra que inventei aqui porque, senão, depois

dirão banditismo; refiro-me a mando, a mandar fazer. É assim que funciona e sempre

funcionou o governo Aécio Neves em Minas Gerais. Então as vozes dissonantes e

dissidentes são sempre difíceis de ser ouvidas. Há pessoas que têm dificuldade de

escutar o contraponto, aquilo lhes dói. Esse é um espírito autoritário. Aqui em Minas,

o Senador Aécio Neves fez com que diversos setores se acostumassem com esse

espírito autoritário. Então, na Assembleia funciona desta forma: para se discutir um

projeto de lei, é preciso negociar e, assim, pode-se ser ouvido. Do contrário, a base

do governo retira o quórum e não escuta o contraditório. É assim que funciona aqui. É

importante  que  o  telespectador  saiba  como tem  funcionado  o  esquema de  calar

qualquer voz dissidente em Minas Gerais.

A Oposição veio para ficar porque o Estado de Minas Gerais é mal governado. A

verdade é que o PSDB quebrou Minas; quebrou e agora confessa. O déficit zero foi

uma mentira,  apenas  de  efeito  eleitoral.  Agora  Minas  está  quebrada.  O  governo

confessou que a quebrou e assinou um TAG com o Tribunal de Contas para não
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cumprir a Constituição. Conforme disse, Minas está quebrada e não consegue aplicar

25% na educação no Estado. Aécio quebrou Minas, e o Anastasia agora proíbe as

professoras  de  merendarem.  Além  disso,  cria  salas  multisseriadas  em  que  as

professoras ensinam a uma parte dos alunos trigonometria; a outra, ensina a ler.

Assim  funciona  a  Minas  Gerais  real,  a  Minas  quebrada  por  Aécio  Neves.  Não

conseguem aplicar 25% na educação em Minas Gerais. Vejam que absurdo. Aliás,

não aplicam o mínimo constitucional desde 2003. Aécio e Anastasia, com esse TAG,

saem devendo cerca de R$15.000.000.000,00 na educação e na saúde. Na saúde,

não há dinheiro para reformas de centros de saúde e hospitais.

Mas o mais engraçado de toda essa peça é que, depois de quebrar Minas, dizem

que a culpa é da Presidenta Dilma, a elegem como a culpada da quebradeira que

fizeram em Minas Gerais,  com a “Brasilinha” construída,  desnecessariamente,  por

R$1.500.000.000,00, um gasto feito à toa. Para não falar da segurança pública, que

vai  mal.  Os  Municípios  que  não  possuem  Delegado  de  Polícia  são  maioria.  Há

Prefeitos que têm de pagar gasolina para a Polícia Militar transitar no Município, têm

de disponibilizar  servidores na  delegacia de polícia,  porque não há Escrivão nem

concurso  suficiente.  Os  Prefeitos  reclamam,  porque  fazem  contrato  caro  com  a

Emater, e apenas um técnico tem de assistir a 2 mil produtores, para ter o recurso do

Pronaf, um programa do governo federal.

Além de tudo,  o PSDB é ingrato.  Agora querem fazer  mais  empréstimos.  Aliás,

sempre foi assim. Vocês se lembram? Muitos têm a felicidade de não se lembrar, mas

a gente que é mais velho, infelizmente, ainda se lembra dos tempos de Fernando

Henrique  Cardoso,  quando  o  Brasil  ia  ao  exterior  pedir  dinheiro  para  o  Fundo

Monetário  Internacional.  O  Brasil  estava  falido,  devendo  ao  FMI,  uma  dívida

impagável. Era assim que o Brasil funcionava. Depois vendiam as suas empresas,

lembram? Aí tinham de vender as empresas nacionais. O PSDB vendia o Brasil para

pagar  juros da dívida do FMI. Aqui,  em Minas,  o PSDB funciona mais  ou menos

dessa forma. O Aécio pegou muito dinheiro emprestado,  foi  muita coisa, e agora,

como não tem como pagar os juros da dívida, deixa de aplicar recursos na educação,

na saúde e na segurança pública. Assim está Minas Gerais. Como ele não tem como

governar, porque a incompetência está demonstrada, a gestão não é o que disseram,
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o  déficit  zero  é  uma mentira  e  o  choque  de  gestão  foi  de  indigestão  no  serviço

público, então, só lhe resta pedir dinheiro emprestado. Esse é o tema dos projetos

expostos aqui.  São mais R$3.100.000.000,00 de empréstimo agora.  Dizem que é

para abrir estradas. Quais estradas? O projeto Minas não é acesso, é Minas... Sei lá,

inventam um nome, esse projeto praticamente não está andando. Mas a verdade é

que não dizem onde serão construídas essas estradas que querem abrir. Ninguém

sabe.  Já  perguntei  aos  Deputados  do  governo,  pedi  a  relação,  perguntei  quais

estradas serão priorizadas, se isso já foi anunciado aos Prefeitos e se eles podem

esperar. Não conseguiram o dinheiro no banco do Japão. Os Deputados, os poucos

que têm coragem de vir aqui defender o governo, porque só vêm aqui atacar a Dilma,

já  que  o  governo  de  Anastasia  não  faz  nada,  então,  têm  de  vir  aqui  atacar  a

Presidente Dilma, que, aliás, está fazendo um excelente governo... O Lula concertou

o Brasil apesar do FMI e está sendo atacado pelos tucanos. Que preconceito que

têm! O preconceito da elite brasileira é muito forte. Têm preconceito de um operário,

que chegou no governo e mudou o Brasil com dignidade, que resgatou, tirou o País

das mãos do FMI e o colocou para crescer, desenvolver e dividir renda com o Bolsa

Família. Isso arrepia as elites, que têm preconceito, têm preconceito de pobre, não

gostam do Bolsa Família, do ProUni, do Pronaf, não gostam, na verdade, de dividir

renda.  Essa é a verdade sobre  a  elite  brasileira,  que,  por  ser conservadora,  vive

atacando Lula. Tem ódio de um operário que mostrou ao Brasil como é viver com

dignidade, o que é dividir renda.

Aí, nesse afã de assim agir, pedem dinheiro emprestado ao banco japonês, que não

emprestou. Então tiveram que ir ao BNDES.

A Presidenta Dilma permitiu que o BNDES fizesse o empréstimo, e isso também

não foi dito. Para continuar falando mal da Presidenta Dilma, não reconhecem que o

dinheiro vem do BNDES. Reclamam da dívida do governo federal,  mas vão a ele

pedir  o empréstimo, e pagam mais juros pelo que devem à Cemig do que aquela

dívida que eles próprios renegociaram, entre Azeredo e Fernando Henrique Cardoso,

que foi a dívida que fizeram para pagar esses juros que hoje chamam de agiotagem.

A negociação foi feita de tucano para tucano, sob o auspício do Fundo Monetário

Internacional na época.
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É  preciso  resgatar  a  história  para  saber  por  que  não  acreditamos  nesse

empréstimo. Não sabemos onde esse dinheiro será aplicado. Disseram que é para

um projeto para estradas, mas não falaram onde essas estradas serão construídas. E

depois começarão a pagar esse empréstimo em 2015, ou seja, no próximo governo.

Ora, se não conseguem aplicar 25% na educação agora, aplicarão em 2015? Como

estarão as escolas? Por isso a Universidade do Estado de Minas Gerais não recebe

quase recurso nenhum do governo do Estado. Tudo depende do governo federal, que

abre escolas federais em Minas. O Prof. Anastasia deveria agradecer à Presidenta

Dilma.

Outro dia fiz uma listagem do investimento do governo federal. Nunca na história do

Brasil, nem na história deste Estado - para lembrar o nosso querido Presidente Lula,

este,  sim,  o  mais  querido  do  Brasil  -,  investiu-se tanto  recurso  em Minas  Gerais

quanto agora:  recursos das obras do PAC para saneamento  e infraestrutura,  que

estão  aí  para  todos  verem,  e  recursos  sociais  para  o  Bolsa  Família  e  para  a

agricultura familiar.

Enfim,  o  Brasil  cresce  e  se  desenvolve,  apesar  da  crise  europeia,  a  crise  do

capitalismo, do neoliberalismo, que é a marca da oposição ao Presidente Lula e à

Dilma. O neoliberalismo era o remédio que sanaria todos os problemas. O mercado

resolveria  tudo,  e  assim  se  tentou  fazer  com  que  o  Brasil  engolisse  uma  peça

publicitária, que levou ao aprofundamento da miséria do nosso povo. Felizmente os

tempos são outros. O Brasil se desenvolve.

A Presidenta  Dilma  agora  encara  os  banqueiros.  Opa,  juros  altos  não;  basta!

Aqueles juros de FMI, da época de FHC, não. Os juros serão diminuídos, e a Caixa

Econômica e o Banco do Brasil, que não foram privatizados porque Lula não deixou,

já baixaram suas taxas de juros e agora obrigarão os banqueiros a baixarem também.

Isso desespera alguns. A Presidenta Dilma encara os banqueiros e diminui a taxa de

juros  para  que  o  Brasil  continue  se  desenvolvendo  e  crescendo  apesar  da  crise

internacional. Então a Europa, os Estados Unidos e os países árabes estão numa

crise absoluta,  a  crise do  capitalismo,  que se  dizia  eterno,  todo-poderoso.  E isso

mostra o papel do Estado, que é o de coordenar o crescimento e o desenvolvimento.

Negamos o neoliberalismo para construir um governo com característica democrático-
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popular, e isso entra em choque direto com as elites, com os poderosos, que sempre

quiseram para eles o lucro do crescimento. Isso é preciso ser dito aqui.

Quando  um  governo  popular  adentra  no  Brasil,  ele  é  sempre  atacado.  Getúlio

Vargas foi atacadíssimo. Quase o derrubaram. Ele teve de dar um tiro no ouvido de

tanto que fizeram na época. A UDN – que tem a mesma origem do DEM, parceiro do

PSDB – falava mal  de Getúlio  Vargas,  porque ele fez a lei  trabalhista,  a carteira

assinada e o 13º salário. Lembram? Quase derrubaram Getúlio Vargas. Depois veio

Juscelino, e falaram muito mal dele. Derrubaram Jango e quase derrubaram Brizola

nas eleições no Rio de Janeiro.  As elites brasileiras  não suportam o povo,  muito

menos os governos populares. Essa é a história do Brasil. Seus heróis são sempre

aqueles que sonham com golpes, que constroem não a democracia popular, a divisão

de renda, mas os direitos da elite, que dominam a grande imprensa, que só relatam e

fazem o que querem com verbas polpudas do Estado.

É preciso dizer isso. O nosso povo precisa escutar essa história. Atacam qualquer

tipo de governo popular. São contra Cristina Kirchner, na Argentina, porque encarou

os poderosos. São contra Hugo Chaves, na Venezuela, porque encarou os donos das

empresas petrolíferas que submetiam os Estados Unidos ao imperialismo americano.

Aí tinham que atacar também os governos populares na América Latina.

No  Brasil,  quando  Lula  assumiu,  Fernando  Henrique  queria  instalar  a  Alca.

Lembram-se da Alca, o livre comércio das Américas? Em suma, o Brasil viraria quintal

dos Estados Unidos. E Fernando Henrique estava à frente, devastando o quintal do

Brasil por imperialismo americano, por meio do livre comércio das Américas. Diziam:

“Ou era o livre comércio das Américas ou o Brasil iria para o fundo do poço”. O Lula

entrou no governo e o livre comércio das Américas acabou não apenas no Brasil,

como  na  América  Latina,  e  passamos  a  ter  o  processo  de  desenvolvimento  do

mercado interno no Brasil dividindo renda. Houve aumento de salário mínimo, Bolsa

Família, Pronaf, créditos e divisão de renda. Os pobres salvaram o Brasil da crise

porque 50 milhões de pessoas passaram a não ser mais miseráveis, a consumir e a

rodar a roda da economia no Brasil. Isso fez com que o Brasil não se rendesse à crise

internacional dos poderosos, como o México está rendido nos dias de hoje.

Essa foi uma forma de enxergarmos a construção do novo Brasil. Foi essa a forma
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encontrada por um governo popular não apenas neste país, mas na América Latina,

que se contrapõe à saída conservadora que na Europa ainda tentam colocar. Ou seja,

a saída do neoliberalismo, da austeridade econômica de apertar o cinto, de demitir

pessoas.

Isso não condiz mais com a realidade da crise econômica mundial. Hoje a forma de

combater crise mundial é essa da América Latina, de fortalecer o papel do Estado, de

fazer o plano de desenvolvimento do Estado, como PAC e o investimento financeiro

nas camadas mais pobres da população. Essa foi a forma encontrada, para levar o

País a ter o seu desenvolvimento. E isso não aconteceu apenas no Brasil,  mas -

repito - na América Latina, que hoje está livre dessa crise profunda.

Antes  de  conceder  um  aparte  ao  Deputado,  gostaria  apenas  de  concluir  meu

raciocínio e dizer o que isso tem a ver com Minas Gerais. O governo de Minas não

optou por esse caminho de desenvolvimento, de planejamento do desenvolvimento

de Minas enquanto Estado e governo. Ele manteve a propalada tese neoliberal:  o

choque de gestão contra a saúde, a educação, o serviço público. O Estado não se

organizou e não apostou no desenvolvimento.  Apostou apenas em exportação de

“commodities” de minério, e o PIB vai e vem conforme o preço das “commodities”.

Com a crise internacional, Minas cai, como tem caído agora. É o Estado que menos

cresce, que mais cai e que tem o menor PIB, exatamente porque não apostou no

desenvolvimento interno. E a base do governo fica sem entender por que dizem que

os Estados do Nordeste têm crescido mais que Minas. Claro que têm crescido mais!

Os Estados do Nordeste apostaram no desenvolvimento, viram que o procedimento

era  organizar  o  Estado  para  a  sua  aptidão  de  desenvolvimento.  Apostaram  na

agricultura  familiar.  Apostaram  no  modelo  industrial,  e  não  no  mero  modelo  de

exportação de “commodities” de minério. Apostaram no desenvolvimento que o Brasil

está tendo e não em choque de gestão e no déficit zero. Os Estados não se limitaram

apenas a pedir dinheiro emprestado, a aumentar a sua obrigação de pagamento de

juros e,  nesse sentido,  ir  falindo.  Por  isso,  Minas  é o Estado que mais  deve.  Os

tucanos faliram Minas. Aécio Neves quebrou Minas Gerais.  Ele  nunca disse isso,

mas, quando foi eleito Senador, foi à imprensa e disse que a dívida é impagável. Ora,

o déficit não era zero? O choque não era de gestão? Minas não era uma verdadeira
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maravilha colocada dentro do Brasil? Um oásis de desenvolvimento? Agora Minas

está  quebrada.  Minas  quebrou.  Choque  de  gestão,  corta  na  educação.  Corta  na

saúde. Corta na segurança pública.

Mas, para a “Brasilinha” tudo tem, porque a “Brasilinha” será vista como a maior

obra de Aécio Neves para projetá-lo a uma experiência pessoal, porque deseja ser

Presidente.  Nada contra ele desejar  ser Presidente.  Nada contra o partido dele o

lançar como Presidente da República. É um direito que ele tem. Mas usar o governo

de Minas como projeto pessoal? Isso não!

Isso  não  podemos  deixar  que  aconteça,  calados.  Por  isso  a  Oposição  na

Assembleia  passou a  ser  tão  temida e  combatida.  Sempre  que ela  abre  a  boca,

tremem, têm medo. Mesmo a imprensa ficando calada, há a internet, e há o temor de

que o projeto pessoal não vingue, porque tem pés de barro. Aquele que tinha o déficit

zero e o choque de gestão arrumados, como solução, confessou agora que Minas

está quebrada e quer mais dinheiro emprestado. Podemos emprestar mais dinheiro

para um Estado que está quebrado?

O Deputado Antônio  Genaro  (em aparte)*  -  Deputado,  a  raça  humana é  assim

mesmo, independentemente de partido ou de governo. A região considerada a mais

velha do mundo, que deveria ter a maior experiência, está em falência. É o caso dos

países da Europa. Estive no Cairo, no Egito, e fiquei impressionado ao saber que o

povo tem que morar no cemitério, porque não há outro lugar. Morar em cemitério no

Egito,  um  país  que  data  de  4000  a.C.  A  raça  humana  é  uma  coisa  só,

independentemente de partido ou de filosofia. Por exemplo, o Collor foi colocado na

rua por 10 vezes menos do que tem acontecido no governo Lula. Acredito que esteja

sendo feito, como fez o Lula, no governo da atual Presidenta.

Nós, da raça humana, somos feitos de uma massa só. Os que reclamam não têm

vergonha  na  cara,  os  que  governam  não  têm  vergonha  na  cara,  os  que  fazem

discursos  fantásticos  não  têm  vergonha  na  cara,  porque  usam  de  figuras  de

linguagem e de trocadilhos, que no fundo não resolvem nada. Desculpem-me, mas

estive  nesses países,  e em um país  como o  Egito,  em que grandes impérios  se

levantaram e caíram, e todos esses impérios, ao cair, tornaram a cidade do Cairo

miserável. O povo pobre invadiu o cemitério e fez colunas em cima das sepulturas,
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construíram  salas  e  mais  salas  e  mais  salas.  Dá  para  imaginar  um  país  dessa

maneira? Imaginem, por exemplo, o país de onde saiu a democracia, que deveria ter

desenvolvido a democracia, estar na mesma situação! Por que uma parte do planeta

Terra que existe há milênios está em crise? Todos estão em crise. A Grécia, o lar da

democracia,  está  em  grande  perigo.  Por  que  lá  essa  democracia,  com  a  qual

aprendemos, nunca foi para a frente, estando cada vez pior, pior, pior? É porque a

massa humana que administra as coisas do povo estraga tudo. É ela que estraga

tudo.

Era de se esperar que democracia fosse a melhor forma de governo. É a pior, mas

é a melhor que temos. Se na Grécia a democracia não deu frutos, muito menos dará

aqui. Não dará fruto em razão da ganância dos poderosos, da ganância daqueles que

comandam.  Tive  oportunidade  de  estar  em  países  da  Europa.  Dá  tristeza  ver  a

miséria de alguns países, que estão numa crise total.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Não é sua culpa, Deputado. A culpa é

nossa. Essa raça que não presta habita um país tão rico. Estamos acabando com

este país. Não se preocupe, vamos acabar com ele.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado pelo aparte, Deputado. Essa é uma teoria

que respeito, embora existam opções a serem feitas no mundo. A crise do capitalismo

é a crise de um modelo, de uma opção. É preciso construir uma alternativa não só no

Brasil, mas também no mundo. A alternativa neoliberal, a alternativa do capitalismo

mostra-se  fracassada.  Devemos  encontrar  uma alternativa  em  que  o  Estado  e  o

governo tenham seu papel, em que a divisão de renda seja o pressuposto básico, em

que haja justiça social. Ou construímos algo desse tipo, ou entraremos sempre na

crise da ganância e do individualismo. O ser humano tem de fazer opções, a partir do

debate da história. Fico com a tese de que esse modelo, hoje em crise, precisa de

fato ser ultrapassado.

Repito que aqui em Minas a opção foi pela manutenção desse modelo já falido, no

Brasil  e  no  mundo.  Felizmente  o  modelo  foi  derrotado  no  Brasil,  mas  em  Minas

prevaleceu esse modelo  político-econômico falido.  Por  isso,  depois  de  9  anos,  o

choque de gestão revelou um Estado quebrado. É o mais endividado do Brasil, sem
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capacidade  de  elaborar  projetos  até  para  captar  recursos  federais.  Está

comprovadamente  falido,  tanto  que  Anastasia  teve  de  apelar  para  o  Tribunal  de

Contas do Estado a fim de pedir uma estranha autorização para investir os mínimos

constitucionais em saúde e em educação somente em 2014, se houver dinheiro. Se o

governo  Aécio  fez  uma  excelente  gestão,  por  que  costumeiramente  fraudou  as

prestações de contas de seu governo, incluindo gastos constitucionalmente vedados

com inativos, saneamento de empresa de capital aberto e outras rubricas em saúde e

educação?

Quanto à infraestrutura para o desenvolvimento, a rigor, a não ser pela assinatura

de 300 protocolos de intenções, seus dois governos não trouxeram nenhum grande

empreendimento industrial  para Minas Gerais.  O déficit  zero, alardeado por ele, o

qual já foi desmontado pelo economista Fabrício de Oliveira, da Unicamp, não passou

do  que  chamamos  de  contabilidade  criativa.  Nenhum  outro  governo  estadual  do

PSDB, que inicialmente tenha caído no engodo do choque de gestão e recebido sua

equipe de consultores e técnicos, fez apologia ao programa. O choque de gestão só

serviu de exemplo aqui em Minas Gerais.

Na falta do que escrever, o Senador Aécio Neves, que toda semana escreve para a

“Folha  de  S.Paulo”,  acaba  dando  um tiro  no  pé.  O  arsenal  político  dele  é  muito

limitado. A máquina de propaganda de seus governos enganou parte do eleitorado

mineiro por algum tempo.  Agora caiu a máscara.  Se isso não convence nem em

Minas Gerais, convencerá quando da disputa no Brasil? Enquanto isso, Aécio Neves

vai tocando o mesmo disco. Ele tenta vender para o Brasil a ideia de que o choque de

gestão e o déficit zero fizeram bem para o Estado. Agora Minas está quebrada e mais

uma vez pede  dinheiro  emprestado para  pagar  juros,  a  partir  de  2015,  pois  não

consegue cumprir  o  mínimo constitucional  na saúde e na educação.  Ele,  todavia,

conta com a boa vontade de órgãos de Estado, que infelizmente ele domina, como é

o caso do Tribunal de Contas.

Entretanto,  tenho  fé  de  que o  Ministério  Público,  por  meio  das  Promotorias  de

Educação, de Saúde e de Defesa do Contribuinte, conseguirá fazer com que esse

TAG seja derrubado, para que o governo volte a ser obrigado a fazer aquilo que a

Constituição determina, que é a aplicação de 25% em educação e de 12% em saúde.



1420
____________________________________________________________________________

Um governo que não cumpre o mínimo constitucional, naquilo que é a essência da

Constituição, a partir de 1988, é um governo que abandonou a ideia de ser governo.

É  um  governo  que  prefere  agora  dominar  a  estrutura  de  Estado,  como,  por

exemplo,  o Tribunal  de Contas, em vez de fazer  cumprir  o  mínimo constitucional.

Então, Sr. Presidente, acho que, com isso, fica um pouco explicado, embora o tempo

seja curto, por que não acreditamos que esses empréstimos sejam a solução para

Minas Gerais, pois serão apenas mais juros a serem pagos posteriormente, a partir

de 2015. Isso levará Minas Gerais, certamente, a ter uma contradição ainda maior e

uma  dificuldade  ainda  maior  de  investir  nos  setores  essenciais,  como  saúde  e

educação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite – Sr. Presidente, solicitei essa questão de ordem apenas

para aproveitar a fala do Líder da Oposição, Deputado Rogério Correia. É importante

dizer que não são uma invenção de Minas as séries multisseriadas. Só no Estado da

Bahia,  governado  pelo  PT,  são  16.985;  o  Norte  brasileiro  tem  21.762  turmas

multisseriadas; o Maranhão, onde está José Sarney, aliado do PT, possui 12.533; em

Pernambuco,  há  7.072;  no  Sudeste,  há  11.488  turmas  multisseriadas;  no  Rio  de

Janeiro,  há  1.169;  no  Rio  Grande  do  Sul,  governado  também  pelo  Partido  dos

Trabalhadores, são 3.519 turmas multisseriadas; no Distrito Federal, na Capital - e

aqui estão os Policiais Militares nos acompanhando -, existem 71. Toda Minas Gerais

conhece o  projeto  Caminhos  de Minas,  desconhecido  aqui.  É  bom  entrarmos  na

página do DER, que lá estará toda a previsão dos trechos do Caminhos de Minas. Eu

mesmo luto por isso e acredito que muitos de vocês estão aguardando esse recurso

para  se  construírem  os  Caminhos  de  Minas.  Foram  230  acessos  do  Proacesso,

portanto há o outro lado. Tem um governo que trabalha, e o Senador mais querido,

Aécio Neves, que saiu com 94% de aprovação do governo de Minas. Foi ele que deu

atenção à segurança pública e aos policiais militares e civis. Essa é a verdade. Abram

o “site”  do  DER,  que  verão  isso.  Eu  mesmo aguardo,  com  muita  expectativa,  o

Caminhos de Minas, entre a BR-424, de Pedro Leopoldo, a BR-040, porque vai retirar

todo o trânsito de caminhões pesados, que vêm de Matozinhos e de Pedro Leopoldo.
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Não  haverá  mais  a  necessidade  de  passarmos  na  MG-10,  pois  chegaremos

diretamente à BR-040. Aguardo também a ligação de Ravena a Sabará, que dará

uma opção para as pessoas que vivem em Sabará, ou mesmo para todos nós, que,

às vezes, queremos usar a BR-381, mas está totalmente fechada. Poderíamos usar

essa variante do Caminhos de Minas, que é passar por Ravena, chegar a Sabará e

pegar a José Cândido da Silveira. É interessante, porque é difícil ouvir o contraditório,

ouvir  a verdade, ouvir que, quando a dívida de Minas foi contraída, o PSDB nem

existia. Temos de fazer um estudo para saber quem fez a dívida de Minas. É difícil

aceitar que houve choque de gestão e que os servidores públicos recebiam em sete

chamadas, mas, com o Aécio Neves, passaram a receber até o quinto dia útil. Isso é

verdade.  A minha  mãe,  aposentada,  recebia  no  dia  29.  Fale  com  a  minha  mãe,

debata com ela, que é viúva de policial, lembre a ela como era a sua vida, como os

filhos tinham de ajudar, porque ela recebia só no dia 29. E eram eles quem estavam

no governo: PMDB e PT. Trazemos a verdade. Os recursos serão utilizados para o

Caminho  de  Minas.  É  uma  ação  social,  é  para  a  nossa  população  mais  pobre.

Lembro-me da alegria do povo de São José do Mantimento, que enfrentava 9km de

terra  na  serra  e  ficou  esperando  o  asfalto.  Eles  nem  acreditaram  quando  o

Governador Aécio Neves determinou a ligação asfáltica entre a cidade e a MG-111.

As pessoas estavam tristes demais, pois não conseguiam chegar até a Capital, não

conseguiam visitar familiares. Tivemos um Governador, o Aécio Neves, que investiu

no social, Deputado Rômulo Viegas e queridos amigos que acompanham o Plenário

da Assembleia Legislativa, ou não é investir no social fazer 230 ligações asfálticas?

Lembro-me de que só era possível sair de São José do Mantimento de trator.  Os

doentes saíam de trator!  Tudo isso foi  transformado  em Minas  Gerais.  Essa é  a

verdade. Em Brasília, votam proposta obrigando o governo a investir 12% na saúde.

Decidem lá e não mandam dinheiro. O Governador Anastasia pediu um prazo, assim

como o Governador do Rio Grande do Sul, do PT. Estamos aqui falando a verdade

para a população de Minas Gerais. E a verdade é esta: o PSDB trabalhou por este

Estado,  teve  um grande líder.  Eu aguardava V.  Exa.  fazer  alguns  entendimentos.

Encerro fazendo reverência ao nosso grande líder, o querido Senador Aécio Neves,

que fez essa construção e é reconhecido em toda Minas Gerais. Não é alguém que
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sobe aqui e fala do Senador e de coisas que não correspondem à verdade. A verdade

é que ele foi um líder da maioria da população mineira, que é carente e amada por

ele.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,  Srs.

Deputados, especialmente João Leite e Rômulo Viegas, faço este pronunciamento

prazerosamente, na qualidade de relator do Projeto de Lei nº 3.060/2012, que veio a

esta  Casa  por  meio  da  Mensagem  nº  214/2012,  que  altera  a  Lei  nº  19.969,  de

26/12/2011, autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Nacional  de Desenvolvimento  Econômico e Social  -  BNDES -  e  dá outras

providências.

Antes mesmo de tecer comentários a respeito da matéria, queria aqui reportar-me

ao início da minha fala, com a referência a esta proposição: a Lei nº 19.969, que já foi

aprovada por esta Casa no final do ano passado e que autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito com o BID e dá outras providências. Portanto, é salutar

lembrar  aqui  aos  presentes  e  àqueles  que  nos  veem  que  não  é  verdadeira  a

afirmação de que o Estado busca um novo financiamento.  Isso não é verdadeiro,

porque já existe uma lei, aprovada no ano passado, que dá ao governo de Minas o

direito  de  buscar  recursos para  melhorar  a  vida  dos  mineiros  e as  condições  do

Estado de Minas Gerais.

Quando falamos a palavra “altera”, subentende-se que alguma coisa já está pronta

e que nós, então, estamos propondo alguma modificação. Cabe aqui ressaltar que os

recursos que o governo de Minas vai buscar no exterior para atender à demanda do

nosso  Estado,  por  exemplo,  às  melhorias  das  rodovias,  às  pavimentações  do

Caminhos  de Minas,  às  pavimentações  na região  Norte  do  Estado de Minas,  do

Jequitinhonha...

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. me permite

abrir aqui a página do DER?

O Deputado Duarte Bechir - Perfeitamente.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Está  na  página  do  DER:  “Saiba  sobre

Caminhos de Minas”.
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Agora há pouco, recebi um telefonema de um grande amigo, Ebenézer Fagundes,

que mora em Vitória da Conquista, mas seus filhos em Belo Horizonte. Até disse a ele

que faria uma homenagem, citando um trecho próximo à Bahia, onde ele mora. Por

exemplo,  no  Caminhos  de  Minas,  estão  Almenara,  Jacinto,  Salto  da  Divisa,

Jequitinhonha e Mucuri, ou seja, é uma extensão de 61km no Caminhos de Minas.

Almenara - Pedra Azul, subtrecho Almenara - Pedra Grande: 35km serão asfaltados.

Temos aqui na página do DER tudo que será feito:  Arapuá, Tiro, Abaeté, Moema,

Ataleia - divisa de Minas Gerais com Espírito Santo; Ataleia - Ouro Verde de Minas;

Baldim - Santana do Riacho; o contorno de Bambuí (que interessa tanto a V. Exa. que

tem lutado muito por ele); Bambuí, entrocamento da BR-354, com entrada de Esteios.

Está tudo aqui, mas disseram que não conhecem o Caminhos de Minas. Ora, é só

entrar  na  página  do  DER.  Está  tudo  mostrado  aqui,  onde  serão  investidos  os

recursos.

É interessante ver que há longos percursos que serão asfaltados. Também gostaria

de fazer menção ao contorno de Espera Feliz, na Zona da Mata, Esmeraldas, São

José  da  Varginha,  que  estão  aguardado  também  o  asfalto.  Portanto,  só  queria

aproveitar  para  dizer,  com  transparência,  onde  os  recursos  serão  utilizados  pelo

governo do Estado. É isso que estamos votando, e é dessa maneira que o governo

do Estado utilizará esses recurso, dos quais V. Exa. se lembra bem. É alteração de

algo que já votamos. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado João Leite está sempre à disposição e com

intervenções valorosas nesta Casa, dando oportunidade ao orador de complementar

as  suas  ideias.  Sempre  foram  assim  as  intervenções  de  V.  Exa.,  por  isso  lhe

agradeço mais uma vez na tarde de hoje.

Eu falava da região que será beneficiada. Sabemos, primeiramente, da natureza

desse recurso, para o qual fui designado relator: serão US$80.000.000,00, a serem

aplicados na execução das ações estabelecidas no programa de fortalecimento da

segurança  cidadã.  Deputado  João  Leite,  são  recursos  a  serem  investidos

especialmente no fortalecimento da segurança cidadã.

Item 1 desse recurso que será investido: Minas mais segura. Item 2: infraestrutura

da Defesa Social. Item 3: ensino e treinamento dos servidores do Sistema de Defesa
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Social.  Item 4:  gestão  integrada da Defesa Social.  Item 5:  Copa de 2014 -  Belo

Horizonte  será  uma  das  sedes.  Item  6:  apoio  à  administração  pública.  Item  7:

modernização da gestão do Ministério Público. Esses são os itens que a citada lei

atenderá,  no  bojo,  que  o  governo  do  Estado  planeja  como  ação  para  esse

financiamento.

Não  poderia  deixar  de  expor  aqui  uma das  condições  mais  importantes  desta

matéria: o BID, Deputado Doutor Viana, Presidente, emprestará a Minas Gerais esses

recursos ao custo de 1,5% ao ano, Deputado João Leite, mais o “spread”, que é uma

taxa de risco, chega a menos de 3% ao ano. É o que o governo de Minas pagará de

custo por trazer esse recurso para a segurança do Estado.

Às vezes, vemos aqui na Casa parte da Oposição pedir esclarecimentos, procurar

algum problema para esconder atrás do seu próprio problema, para esconder atrás

da sua verdade, que dói,  machuca,  ofende. Enquanto o governo de Minas vai  ao

exterior buscar recursos - e vai pagar 3% -, atualmente o governo federal nos cobra

7,5%, e cobrará 6% ao ano. Que diferença, Deputado Doutor Viana, Presidente, que

diferença.  O  governo  de  Minas  vai  ao  exterior  buscar  recursos  em  mecanismos

internacionais  e  pagará  menos  de  3% ao  ano.  O  governo  de  Minas,  na  mesma

trajetória,  vai  a  Brasília  buscar  recurso  com a  nossa “mãe”  -  entre  aspas  porque

pensávamos,  grande Deputado Dilzon Melo,  que seria  mãe,  mas é  madrasta.  Se

tivéssemos  o  apoio  do  governo federal,  não  poderíamos  pagar  a  metade para  o

exterior e o dobro para o governo de Brasília.

O  Deputado  Dilzon  Melo  (em  aparte)  -  Fico  muito  indignado  quando  vejo  um

pronunciamento  dessa  natureza,  Deputado Duarte  Bechir.  Os  dados  aí  estão,  os

números são inquestionáveis,  as contas são matemáticas. Por que o governo não

age com esse mesmo discernimento para cobrar dos Estados as taxas que o governo

de  Minas  está  empreendendo  junto  a  bancos  internacionais?  Esse  dinheiro  será

aplicado  para  o  crescimento  de  Minas.  Eu  estava  vendo  a  relação  aqui,  com  o

Deputado João Leite: seguramente estão incluídos para duplicação uns oito trechos

de Minas Gerais, entre os quais Varginha, nesse melhoramento que o governo está

se propondo fazer.

Talvez os adversários não queiram entender que o Caminhos de Minas seja um



1425
____________________________________________________________________________

processo de continuação dos ProMGs que abrimos, dos Proacessos que os governos

Aécio Neves e Anastasia mostraram com tanta eficiência. O Estado se desenvolveu.

Talvez não consigam ver que o PIB, o crescimento de Minas, se dá em função dos

investimentos que o Estado fez ao longo desse tempo, principalmente em rodovias,

em estradas rurais, que, na verdade, levam ao desenvolvimento. Ficam, às vezes,

trabalhando numa demagogia exacerbada de que temos de levar desenvolvimento

para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, levar indústrias, quando, na verdade,

não temos nem estrada. A estrada leva o progresso à frente dos outros investimentos.

Todos  eles  sabem  da  seriedade  com  que  o  governo se  empenhou  na  aplicação

desses recursos ao longo do tempo, tanto que, na aprovação no Tribunal de Contas,

nem ressalvas existiram quanto a esses empréstimos que foram adquiridos. Agora,

talvez, na situação em que estão, de oposição, tenham de encontrar algum defeito na

obtenção desses recursos, que são para o investimento em Minas. Se estivéssemos

recebendo  os  recursos  que  outros  Governadores,  da  situação,  estão  recebendo,

talvez Minas não precisasse desses empréstimos. Se estivéssemos recebendo de

volta aquilo que os mineiros pagam de impostos para esta Minas de 853 Municípios,

talvez  não  estivéssemos  recorrendo  a  empréstimos.  O  governo  não  se  faz

reconhecendo o adversário, mas vendo necessidades. Pregam isso a todo momento,

inclusive  na  liberação de recursos das  nossas emendas.  É muito  comum vermos

Deputados  da Oposição dizendo:  “E as  nossas  emendas? Por  que elas  não são

liberadas”. E dizemos: “Por que o Estado de Minas não é agraciado com os recursos

que estão na área federal e de que Minas tanto precisa?”. Temos a maior malha viária

neste país, mas ela não é reconhecida.

Assim,  parabenizo-o  pelo  discernimento,  pelo  esclarecimento  que faz  quando  o

Governador nos manda esse projeto, que diminui, inclusive, o empréstimo que se ia

fazer junto às fontes internacionais. Infelizmente, faz-se obstrução, coloca-se defeito

nessa obtenção de recursos, mal se sabendo que, entre essas estradas que estão

sendo previstas no Caminhos de Minas, muitos Municípios são administrados pela

própria oposição. O governo de Minas não se preocupa com quem é o Prefeito e a

qual  partido pertence,  mas vê a necessidade que os cidadãos de Minas tem dos

recursos que, há muito tempo, estão sendo negados.
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Parabenizo-o,  assim, pelo discernimento.  Peço a compreensão dos adversários,

que podem fazer oposição, mas que a façam com inteligência e não da forma como

têm feito,  querendo encontrar  defeitos  onde não há. Se estivéssemos aqui  vendo

companheiros da base do governo, talvez déssemos um pouco de razão a eles, mas

não é isso que acontece em Minas Gerais.

Quando fomos distribuir as ambulâncias na Secretaria de Saúde, há pouco tempo,

fiquei  abismado  ao  ver  quantos  Prefeitos  do  PT  lá  estavam  recebendo  as

ambulâncias para o melhoramento da saúde nos seus Municípios.  Então pedimos

compreensão.  Vamos  fazer  oposição,  mas  de  forma  inteligente,  e  não  de  forma

pessoal, como tem sido feito nesta Casa, achando defeitos, quando a vida particular

pertence  a  cada um.  Estamos  aqui  para  censurar  e  criticar  a  vida  administrativa

daqueles que se colocam como homens públicos.

Aproveito para agradecer ao governo as cidades do Sul  de Minas beneficiadas,

essa região à qual V. Exa. pertence e que defende tão bem. É mais um reforço que

tivemos aqui para defender essa região. No passado, noutros governos, dizíamos que

o Sul de Minas contribuía com 13,9% do PIB. Quando a administração era de outros

governos, não recebíamos nem 5% de retorno. Hoje estamos tendo investimentos da

melhor maneira, e eles são proporcionais à nova contribuição ao PIB do Estado.

Parabéns ao governo. Parabéns a V. Exa. e a todos os que têm o discernimento de

escolher quem precisa do investimento, e não quem é mais bonito, quem é desse ou

daquele partido. Por isso me orgulho de ser da base do governo, de ser Presidente

do PTB estadual, que apoia este governo incondicionalmente em qualquer situação,

pela seriedade com que se comporta.

Diferentemente  do  que acontece em Brasília  -  porque já  estamos  cansados  de

reclamar da tribuna do quanto Minas tem a receber, e ninguém se mexe ou sai da

cadeira para falar alguma coisa -, em Minas ao menos há eco daquilo que se propõe

fazer. Parabéns, Deputado.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado, Deputado Dilzon Melo. O aparte de V. Exa.

nos  permite  encaminhar  parte  da  discussão  pelo  conteúdo  que  V.  Exa.  aborda,

porque não há como falar em progresso sem falar na construção de estradas e no

fornecimento de energia elétrica; não há como pretender a melhoria das regiões sem
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que se propiciem caminhos abertos para o desenvolvimento. Então, V. Exa. nos traz

uma luz importante.

O que a Oposição faz momentaneamente nesta Casa, ao criticar a proposta em

questão,  é apenas dizer  que o  governo não consegue explicar  para que quer  os

recursos.  Mas  ela  se  limita  a  dizer  isso.  Dizem  que  não sabem  de  nada,  que o

governo não informa, mas o fato é que não querem enxergar.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte) - Será que nem o Prefeito deles lhes informa,

como os de Alfenas, que está sendo beneficiada até Fama, ou de Andradas, que está

sendo beneficiada com a estrada? Não são governos da situação, mas do próprio PT.

Será que nem deles eles recebem essa informação?

O Deputado Duarte Bechir - Quando as pessoas não querem enxergar, Deputado

Dilzon, por mais que se mostre o caminho, a norma ou a lei, perguntam onde é. A

gente aponta de novo, mas ele pergunta: onde? Fato é que não quer enxergar, como

parte da Oposição nesta Casa. Digo “parte” porque há um setor da Oposição muito

responsável,  que divide as  votações conosco,  participa  conosco,  quer  aprovar  os

projetos  de  inteligência  do  nosso  governo,  que  valoriza.  Mas  há  aqueles  cujas

intervenções são apenas próprias de quem quer atrapalhar o crescimento, de quem

não  quer  ver  o  Estado  crescer,  de  quem  não  quer  ver  Minas  se  dar  bem  na

administração. São aqueles para quem quanto pior, melhor. E vão trabalhar nessa

sequência de ação, esperando que o governo erre, para que, nos pequenos erros ou

nas situações que julgam dever trazer à tona, para ganhar alguma vantagem, possam

vir aos microfones e, como verdadeiras mariposas, pousar nos holofotes, com a única

e pequena ideia de criticar e nunca contribuir.

O  aparte  de  V.  Exa.  nos  impulsiona  ainda  a  trazer  ao  debate  desta  tarde  um

assunto que eu não levantaria, mas o farei em função do que V. Exa. disse. O fato é

que  90% dos  recursos  do  governo  federal  destinados  a  Minas  são para  cidades

administradas pela base do governo federal. Vale dizer que somente 10% dos que o

governo mandou para cá foram sem o carimbo ou a chancela de partidos políticos ou

de companheiros de eleição. É muito pouco; 10% é quase nada. Ou seja, o governo

federal, que arrecada tudo, que fica com 70% de tudo o que se arrecada no País,

manda apenas 10% para Minas Gerais e os seus Municípios que não são da fatia da
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companheirada.

Aí, o Deputado da Oposição vem a esta tribuna e, como dizem, procurando óleo de

peroba, fala que o governo não explica no que vai  gastar o recurso que estamos

reautorizando,  porque  ele  já  está  autorizado.  Mais  do  que  frisar  que  estamos

reautorizando, quero lembrar que, na verdade, quem vai autorizar é a comissão do

Senado,  não  nós.  A maior  prova  da  credibilidade  de  um  Estado  é  que  consiga

recursos para sua melhora junto a mecanismos internacionais. E não é prova só da

credibilidade, mas também da organização das contas do Estado, embora parte da

Oposição, querendo chamar atenção, insista em dizer nesta Casa que Minas está

quebrada.

E nós somos obrigados, às vezes, a ouvir e esperar o melhor momento, como este,

para argumentar. Quem vai à comissão do Senado Federal, onde a Presidente tem

ampla maioria, que domina com qualquer sentimento que ela queira colocar, é que vai

dizer  se  Minas  tem  ou  não  tem,  pode  ou  não  pode  fazer  jus  ao  investimento

necessário para o Estado. Uma parte desse investimento que estamos propondo, que

continua prevalecendo, senhoras e senhores, é para o projeto Minas mais Segura. A

reclamação da Oposição é que faltam ao governo de Minas ações mais importantes e

decisivas voltadas para a área da segurança pública. Eles pedem: “Olhem, o governo

não está atendendo a segurança pública”. Primeiro ponto da reclamação da Oposição

é que pedem mais recursos, mas esquecem-se de que o governo federal manda para

Minas Gerais menos de 5% daquilo que se gasta com segurança pública no Estado.

O primeiro item desse projeto, do qual tenho a honra de ser relator, é o projeto

Minas  mais  Segura.  Reclamam  que  não  há  segurança,  e,  quando  vamos  trazer

recursos para uma Minas com mais segurança, vêm à tribuna e dizem: “Mas eu não

sei, o governo não explicou em que vai gastar o dinheiro, em que vai usá-lo”. Então,

reclamam que não têm, mas fingem que não veem.

Olhem, é melancólico estar aqui na tribuna a cada momento dizendo, quase que

num coro uniforme, o mesmo recado para o governo federal: “Sra. Presidente, Minas

Gerais merece mais respeito.  Minas Gerais merece mais consideração. Já digo e

repito, se V. Exa. realmente tem orgulho de ter nascido aqui, tem de olhar mais, com

responsabilidade, para Minas Gerais”.
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No projeto de lei em apreço foi necessária a alteração pelo seguinte motivo: no

texto original, solicitávamos ao BID a quantia de US$700.000.000,00 americanos, a

serem aplicados na execução de ações do programa Minas Logística e Segurança

Pública. Esse é o texto original. Foi trocado, também incluídos, além do Minas mais

Segura,  infraestrutura  da  defesa  social,  ensino  e  treinamento  de  servidores  do

sistema de defesa social, gestão integrada da defesa social, Copa de 2014. Ou seja,

naquilo que esperávamos ser contemplados nesse projeto, mudou-se a regra, e foi

necessário alterarmos a lei  para  sermos contemplados com essas  situações aqui

apresentadas. Agora, dizer que não sabe... Dizer que não conhece... O projeto, na

íntegra, encontra-se aqui, para todo e qualquer Deputado que queira saborear, que

queira  tornar-se  conhecedor  da  matéria,  poder  conhecer  e,  de  fato,  chegar  ao

microfone e dizer a toda Minas Gerais que o projeto realmente é importante para o

Estado.

Faço uma alusão ao projeto.  O governo federal  baixou uma norma, na semana

retrasada, possibilitando ao povo brasileiro comprar carro com redução do IPI. O que

vem a ser  o  IPI?  Imposto  sobre Produtos Industrializados.  O  IPI  é  um dos  mais

importantes impostos, que compõe as receitas dos Municípios e dos Estados. O IPI,

portanto, é fundamental. É de suma importância para as receitas dos Municípios e do

Estado. Ele é muito importante para a União. O dinheiro do IPI é muito importante

para a União? Não. Ele é mais importante para os Estados e para os Municípios.

Então, por que, Deputado, o IPI é importante para Estados e Municípios e não é, de

todo, importante para a União? Eu gostaria de saber.

Sei que essa pergunta deve estar sendo feita por muitos daqueles que nos veem e

talvez  por  alguns  que  estejam  na  Casa  na  tarde  de  hoje.  É  porque,  além  da

arrecadação do IPI,  o governo federal tem outras fontes de arrecadação que não

divide, não partilha, nem com os Estado nem com os Municípios. Então o governo,

quando de fato quer fazer algo que possa ser bom para o brasileiro, faz contrário aos

interesses dos Municípios e dos Estados.

Podem  perguntar:  Deputado,  mas  por  que  o  governo  age  dessa  forma?  Muito

simples.  O  IPI,  para  a  Presidente  Dilma  Rousseff,  é  insignificante,  mas  para  os

Estados  e  Municípios  é  muito  valioso.  Deputado,  então  podemos  afirmar
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categoricamente que a Presidente Dilma Rousseff  faz festa com o chapéu alheio?

Sim. Deputado,  podemos dizer  que ela está fazendo gracinha com o  dinheiro  do

povo? Sim. Deputado, podemos dizer que a Presidente é irresponsável? Sim. Claro

que é, porque ela não precisa do IPI para continuar jogando dinheiro fora, para tratar

de marmanjo que retira dinheiro dos cofres públicos em Brasília e some com ele. O

dinheiro está sobrando, então ela pode deixar à vontade. Deixa à vontade. É triste

chegar à conclusão a que chegamos. Dizer que o Presidente da Casa da Moeda, o

homem que cunhava as moedas e fazia o dinheiro, também estava roubando. Foi

tirado do serviço, foi tirado do trabalho, e pergunto aos mineiros: alguma providência

foi  tomada para ele  devolver  o  dinheiro,  que é do povo,  que era  da  saúde e  da

educação? Não. Agora Minas Gerais precisa buscar nos mecanismos internacionais

recursos para melhorar a segurança pública, para dar melhor vida aos mineiros, e

vem o  povo  da Oposição aqui  dizer  que não sabe por  que vamos aprovar  o  tal

projeto.

Com todo o prazer, Deputado João Leite, concedo-lhe aparte, até para eu tomar um

fôlego,  porque  é  brincadeira  às  vezes  ter  que  suportar,  nesta  Casa,  algumas

falsidades, algumas coisas que não são trazidas às claras, que preferem esconder.

Prazerosamente, concedo aparte ao deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, V. Exa. nos provoca

com seu entusiasmo, sua luta em favor de Minas Gerais, sua briga em favor do nosso

Estado. Lamentavelmente, o partido que esperávamos que defendesse Minas Gerais,

o PT, vem a esta tribuna permanentemente para desmerecer o nosso Estado. Minas

Gerais não merece isso. Os líderes de Minas Gerais não merecem isso.

Lembro-me, o PSDB no governo, da nossa luta em busca de recursos para Minas

Gerais. Foi dessa maneira que Fernando Henrique duplicou 600km da 381, de Belo

Horizonte até São Paulo; foi  assim que Fernando Henrique fez nove estações do

metrô  em  Belo  Horizonte;  e  depois  dele  nada  mais  foi  feito.  Por  isso,  é  muito

importante que tenhamos agora recursos para mobilidade urbana. Não é possível

mais esperar o metrô. Para piorar,  o metrô de Belo Horizonte tem 27km de linha,

enquanto o metrô de Paris tem 400km de linha, e os metroviários estão em greve. As

pessoas estão sofrendo,  a cidade de Belo Horizonte está parada.  E vêm aqui  os
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representantes do governo federal, do PT, e não querem que cobremos, não querem

que falemos. O governo de Minas não tem condição nenhuma de resolver a greve

dos metroviários, a greve do metrô, dos funcionários da CBTU, que é um órgão do

governo federal. É esse governo federal que tem que discutir com os trabalhadores,

que tem que atender os trabalhadores. Se demorar muito, Deputado Duarte Bechir,

temos  de  chamar  os  trabalhadores  do  metrô  aqui  para  ajudá-los,  para  buscar  o

entendimento.

Sabem  quanto  foi  proposto  de  aumento  para  os  servidores  do  metrô?  Sabem

quanto o governo federal, da Presidente Dilma, ofereceu aos metroviários? Zero de

aumento. Eles estão em greve por tempo indeterminado. Quem sofre? O PT? Não, a

população pobre de Belo Horizonte, da região do Eldorado e de Nova Contagem que

trabalha em Belo Horizonte, de Venda Nova e Justinópolis  que busca na Estação

Vilarinho os trens do metrô para chegar ao trabalho. Portanto são eles que estão

sofrendo.

Sr.  Presidente,  sei  que  estou  extrapolando  no  tempo,  mas  já  concluirei.  É

importante dizer que não há nem uma palavra do PT em favor dos metroviários, de

um aumento para os trabalhadores do metrô. Não há nem uma palavra do PT em

favor  da  população  pobre  de  Minas  Gerais,  de  Belo  Horizonte  e  da  Região

Metropolitana,  que  depende  dos  27km  de  metrô,  que  além  disso,  está  hoje

abandonada, dependendo dos ônibus do DER que fazem a região metropolitana. Isso

é lamentável. Deputado Duarte Bechir, é gol contra. O PT está chutando contra Minas

Gerais, contra o nosso gol, ataca e não defende o nosso Estado e quer falar aqui de

UDN. Quem está atacando o mineiro é o PT. Como atacaram o JK, estão atacando

Aécio Neves. Não nos vamos calar, mas, sim, denunciar o que o PT está fazendo,

que é nada. Na verdade, está calado diante do abandono de Belo Horizonte e de

Minas Gerais e não atinge a população que tem carro, mas os pobres da Região

Metropolitana e do Estado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Obrigado,  Deputado  João  Leite.  Para  concluir,  Sr.

Presidente, quero chamar a atenção daqueles que nos veem. Em muitos momentos

as pessoas podem pensar que este Deputado é contrário ao governo federal. Não

sou.  Tenho  minhas  razões  para  defender  Minas  Gerais.  Em  recente  pesquisa,  a
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Presidenta Dilma Rousself teve uma avaliação menor em Minas Gerais do que nos

demais Estados. Na verdade, a pior, ou seja, 15%. Isso nos indica uma condição:

Presidenta, mande recurso e nos valorize. Até o presente estamos ganhando é só

uma banana. A Oposição da senhora aqui  finge não estar em Minas Gerais e se

esquece de defender nosso Estado. Além disso, deixa-nos cobrando sozinhos de V.

Exa.  as  necessidades  do  Estado;  e  a  senhora,  mandando  banana.  Queremos

recurso.  Buscando recurso no  exterior  a 3% e pegando com a senhora  a 6%. O

dinheiro  do  Brasil  é  para  dar  condições  de  vida,  e  não  ganhar  com  agiotagem.

Mudaremos isso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  peço recomposição de quórum. Sr.

Presidente, V. Exa. esteve por muito tempo na Presidência desta Casa e nos brinda

hoje com sua presença. É muito bom estar ao seu lado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - É regimental. A Presidência solicita ao

Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a  recomposição  de

quórum.

O Sr.  Secretário (Deputado Duarte Bechir)  - (- Faz a chamada.).  Sr.  Presidente,

responderam à chamada 12 Deputados.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite – Sr. Presidente, quantos Deputados há em comissão?

O Deputado Duarte Bechir – Eu estava no Teatro, mas lá não tem marcador. Eu, a

Deputada  Rosângela  Reis,  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  o  Deputado  Rogério

Correia e outros estávamos lá.

O Deputado João Leite – No teatro não tem marcador. Peço que seja verificado

antes  do  encerramento  da  reunião,  porque  sei  que 12 Deputados  não compõem

quórum suficiente para continuar a reunião. Gostaria de saber quantos Deputados

estão presentes.

O Sr. Presidente – Tendo em vista que no Teatro não há terminais eletrônicos de

registro de presença, determino que se verifique se lá está ocorrendo reunião e, em

caso afirmativo, quantos Deputados estão presentes.
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A Deputada Liza Prado – Sr. Presidente, enquanto se verificam quantos membros

há nas audiências  em comissões,  quero cumprimentar  o frigorífico de Uberlândia,

pois foi o único no Brasil credenciado para exportar carne suína para a China. Há

mais alguns frigoríficos na lista que foram credenciados, um de Goiânia e outros dois.

Em  Minas  Gerais,  apenas  um  de  Uberlândia  foi  credenciado,  seguiu  as  normas

sanitárias e as exigências da China. Pelo Ministério da Agricultura do Brasil, a nossa

expectativa é que outros frigoríficos também consigam exportar.  Mais 14 estão na

lista para exportar carne suína. Há uma exigência enorme. Fico muito orgulhosa em

dizer que Uberlândia tem um frigorífico que conseguiu entrar nessa lista. Fico feliz em

ser  vanguarda,  de  perceber  que  ele  está  se  adequando  para  as  exportações.

Deputado Doutor  Wilson Batista,  sei  que os nossos produtores estão preparados,

porque temos tecnologias de ponta. O Triângulo Mineiro e Minas Gerais estão bem

representados com o frigorífico de Uberlândia nas exportações. Espero que os outros

Municípios também consigam. Gostaria também de anunciar que fiz um requerimento

para  discutir  a  agricultura  familiar  e  as  dificuldades  do  pequeno  agricultor  para

atender aos requisitos da lei  federal,  de destinar 30% do que é produzido para a

merenda escolar. Há dificuldade dos pequenos produtores em conseguir se organizar

em cooperativas e associações, a fim de revender os seus produtos para o poder

público,  que  já  está  praticamente  garantido.  Além  de  ser  uma  merenda  de  alta

qualidade, sem agrotóxicos, pois o pessoal tem trabalhado com produtos que, de uma

forma,  têm conseguido  muito espaço.  Uberlândia  conseguiu se organizar  há  bem

pouco tempo. No ano passado, discutimos a dificuldade de os agricultores venderem

os produtos ou de se comprarem os 30%. A lei federal não está sendo respeitada, e

os  Municípios  não  estavam  comprando  os  produtos  diretamente  dos  produtores

porque havia uma dificuldade enorme. Uberlândia conseguiu vencer essa dificuldade,

e parabenizo a Valquíria e a todos da Secretaria de Agropecuária de Uberlândia pelo

trabalho que fizeram. E que possamos conseguir  também para outros Municípios,

como Contagem, a  nossa região  e  Iraí  de  Minas.  Em Iraí  de  Minas,  temos  uma

produção de tilápia muito grande da agricultura familiar. Temos uma associação com

os produtores da Vendinha, do Cocais,  e vários  outros muito bem organizados,  e

espero que, em breve, possamos estar vendendo peixe para melhorar a alimentação
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das crianças e colaborar com a vitamina D.  Sabemos que há várias doenças por

carência de vitaminas, e as nossas crianças precisam dessa alimentação. Os nossos

produtores  poderiam  ter  uma  certeza  de  venda  mais  tranquila  se  estivessem

organizados por meio de cooperativas, entidades e associações. Portanto apresentei

o requerimento e creio que, em breve, realizaremos audiência pública, com presença

da Fetaemg, da Emater, da Secretaria de Estado de Agricultura e da Secretária de

Agropecuária de Uberlândia, Valquíria, para mostrar essa experiência exitosa e que

contribui com o restante do nosso país. O Deputado Elismar Prado, quando Deputado

Federal, teve a iniciativa dessa legislação, e depois o governo apresentou a lei para

que se pudesse adquirir os 30% da merenda escolar. Fico muito feliz de continuar a

trabalhar na execução. O Deputado Federal Weliton Prado tem lutado muito para os

estudantes terem uma merenda de qualidade. Essa alimentação é fundamental, mas

é preciso  organizar  os  produtores  para  que tenham facilidade no escoamento  da

produção.  Como se não bastasse as nossas estradas estarem um caos, há essa

dificuldade  de  se  organizar.  Creio  que  essa  audiência  irá  colaborar  para  que  os

produtores da nossa região consigam vender os seus produtos. Percebemos como a

agricultura tem avançado. A tecnologia tem avançado bastante, e os produtores têm

conseguido, apesar  de todas as normas e da dificuldade com o Código Florestal.

Essa  mudança  pode  ajudar  os  pequenos  e  ainda  cuidar  do  meio  ambiente.  Os

produtores da  agricultura  familiar  estão  bem preparados,  e  tenho certeza  de que

conseguirão. Eles têm produzido silvicultura, trabalhando junto com a floresta e com a

plantação de milho, e têm conseguido avançar graças à tecnologia. Um pouco de

organização dos Municípios irá colaborar. Peço mais um segundo para encerrar. A

nossa campanha Minha Cidade Tem Procon continua, assim como a campanha pela

reabertura das Funecs em Contagem. Não vamos parar de utilizar essa tribuna para

defender a reabertura das escolas, porque fechar 19 de 22 escolas técnicas de alta

qualidade, é um absurdo. E agora continuamos com a campanha Minha Cidade Tem

Procon. Temos apenas 100 Procons em nossos 853 Municípios. Nossa campanha

para abertura dos Procons continua. Qualquer dúvida liguem para nosso gabinete,

que os ajudaremos.

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados, que, somados aos 2
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em comissões, perfazem o total de 14 parlamentares. Portanto, não há quórum para

a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, a discussão,

em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.060  e  3.061/2012,  uma  vez  que

permaneceram em ordem do dia por quatro reuniões, e informa ao Plenário que, no

decorrer  da discussão,  foram apresentados ao Projeto  de  Lei  nº  3.060/2012 dois

substitutivos do Deputado Rogério Correia, que receberam os nºs 1 e 2, e, ao Projeto

de Lei nº 3.061/2012 dois substitutivos do Deputado Rogério Correia, que receberam

os nºs 1 e 2. A Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno,

designará, em momento oportuno, relator em Plenário para emissão de parecer sobre

os substitutivos.

- O teor dos substitutivos apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.060/2012

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor

total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  e  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem aplicados  na execução dos

seguintes programas:

I  -  Programa  Estruturador  Infraestrutura  de  Defesa  Social,  na  ação  de

“Modernização  do  Sistema Prisional”,  no  Programa Estruturador  Copa  do  Mundo

2014, na ação “Segurança na Copa” e no Programa Polícia Ostensiva, na ação de

“Disseminação  de  Acesso  aos  Sistemas  de  Informação”;  no  valor  de  até

R$469.773.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e setenta e

três mil reais);

II - Programa Estruturador MINAS LOGÍSTICA, nas ações “Caminhos de Minas”,

“Recuperação e Manutenção da Malha Viária  Pavimentada e não Pavimentada”  e
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“Nova  Metrópole  -  expansão  da  mobilidade  urbana  na  RMBH”;  no  valor  de  até

R$1.980.043.000,00 (um bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil

reais).

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização  das  operações  de  crédito  previstas  nesta  lei  as  cotas  e  as  receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização das operações de

crédito,  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como

contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e

os  recursos  de  que  tratam  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 2

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, no valor

total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  e  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem aplicados  na execução dos

seguintes programas:

I  –  Programa  Estruturador  Infraestrutura  de  Defesa  Social,  na  ação  de

“Modernização  do  Sistema Prisional”,  no  Programa Estruturador  Copa  do  Mundo

2014, na ação “Segurança na Copa” e no Programa Polícia Ostensiva, na ação de

“Disseminação  de  Acesso  aos  Sistemas  de  Informação”;  no  valor  de  até

R$469.773.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e setenta e

três mil reais);

II - Programa Estruturador MINAS LOGÍSTICA, nas ações “Caminhos de Minas”,
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“Recuperação e Manutenção da Malha Viária  Pavimentada e não Pavimentada”  e

“Nova  Metrópole  -  expansão  da  mobilidade  urbana  na  RMBH”;  no  valor  de  até

R$1.980.043.000,00 (um bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil

reais).

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização  das  operações  de  crédito  previstas  nesta  lei  as  cotas  e  as  receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização das operações de

crédito,  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como

contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e

os  recursos  de  que  tratam  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II  da  Constituição  da

República.'.”.

Art. 3º - Os recursos provenientes das operações de crédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas por esta lei.”.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 19.960, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em

valor  equivalente  a  até  US$80.000.000,00  (oitenta  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução de atividades e projetos do Estado das



1438
____________________________________________________________________________

ações  estabelecidas  nos  seguintes  programas  constantes  do  Plano  Plurianual  de

Ação Governamental – PPAG:

I - Minas Mais Segura;

II - Infraestrutura de Defesa Social;

III - Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social;

IV - Gestão Integrada de Defesa Social;

V - Copa do Mundo 2014;

VI - Apoio à Administração Pública; e

VII - Modernização da Gestão no Ministério Público.”.

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

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 2

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em

valor  equivalente  a  até  US$80.000.000,00  (oitenta  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução de atividades e projetos do Estado das

ações  estabelecidas  nos  seguintes  programas  constantes  do  Plano  Plurianual  de

Ação Governamental – PPAG:

I - Minas Mais Segura;

II - Infraestrutura de Defesa Social;

III - Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social;

IV - Gestão Integrada de Defesa Social;

V - Copa do Mundo 2014;

VI - Apoio à Administração Pública; e

VII - Modernização da Gestão no Ministério Público.”

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que
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tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art.  3° - Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta Lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  a  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º – Fica revogada a Lei nº 19.960, de 23 de dezembro de 2011.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de maio de 2012.

Rogério Correia

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/5/2012

Às 15h2min, 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes em

que solicita seja encaminhado ao Comando da PMMG pedido de informações sobre a
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situação da segurança pública  diante  da  possibilidade do fechamento  dos  postos

fiscais  de  Capetinga,  São  Sebastião  do  Paraíso,  Arceburgo  e  Guaxupé  pela

Secretaria de Estado da Fazenda; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

visita ao Gal. Ilídio Gaspar Filho, Comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão do

Exército Brasileiro, para discutir roubos a caixas eletrônicos; Sargento Rodrigues (3)

em que solicita seja encaminhado à Procuradoria Regional da República pedido de

providências para que esse órgão cobre da 4ª Região Militar a fiscalização efetiva

quanto ao uso de explosivos no Estado; seja encaminhado ao Comando da 4ª Região

Militar e à Delegacia de Armas e Munições pedido de informações sobre ocorrências

de  furtos,  roubos  ou  extravios  de  explosivos,  cordel,  espoletos  e  artefatos,

especificando a quantidade nos últimos 5 anos; seja realizada reunião de audiência

pública  para  discutir  e  cobrar  providências  dos  órgãos  de  segurança  pública  do

Estado em relação ao desaparecimento  do  Sargento  reformado  Marcos  dos  Reis

Henriques, desde 3/12/2011, no Município de Contagem. 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 maio de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/5/2012

Às  14h15min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Carlos  Mosconi,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos

Pimenta,  Dinis  Pinheiro,  Arlen  Santiago,  Luiz  Henrique,  Paulo  Guedes  e  Tadeu

Martins Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

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

informa que a reunião se destina a apresentação da campanha Assine + Saúde, que

tem por  objetivo  a  coleta  de  assinaturas  para  apresentação  de projeto  de  lei  de

inciativa popular propondo o investimento de 10% da receita corrente bruta da União

na saúde pública. Em Seguida, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
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ouvir os Srs. Luís Tadeu Leite, Prefeito Municipal de Montes Claros; Valcir Soares da

Silva,  Presidente  da  Câmara  Municipal  desse  Município;  Gil  Pereira,  Secretário

Extraordinário de Estado de Desenvolvimento  do  Norte  de  Minas e  dos Vales  do

Mucuri  e  do  Jequitinhonha;  as  Sras.  Olívia  Pereira  de  Loiola,  Superintendente

Regional de Saúde de Montes Claros, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza

Marques,  Secretário  de  Estado  de  Saúde;  Maurina  Fonseca  Mota  de  Matos,

Defensora Pública e Coordenadora Regional da Defensoria Pública de Minas Gerais,

representando a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral; os Srs.

Marco Antônio de Andrade,  Vice-Presidente da Associação Mineira  de Municípios;

Ézio Darioli, Gerente da Fiemg - Regional Norte, representando o Sr. Olavo Machado

Júnior,  Presidente  da  Fiemg;  Gustavo  Persichini,  Superintendente-Geral  da

Associação Mineira dos Municípios; Heli Oliveira Penido, provedor da Santa Casa,

representando  o  Sr.  Saulo  Converso  Lara,  Presidente  da  Federassantas;  Lincoln

Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais, representando o

Sr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, Presidente da Associação Médica Brasileira;

Walmir Morais de Sá, Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da

Sudene;  Fernando Emídio Vargas,  membro do Conselho Regional  de  Medicina;  o

Ten.  Cel.  PM Geraldo Brasileiro  de Sales  Filho,  Comandante do 10º  Batalhão da

PMMG; e o Sr. Glenn Andrade, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de

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

a palavra ao Deputado Carlos  Mosconi,  autor do  requerimento que deu origem à

reunião,  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 sua finalidade, agradece a presença dos

convidados, dos demais  presentes 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, 30 de maio de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider  Moreira  -  Hely

Tarqüínio.
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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/5/2012

Às 13h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes  também,  os  Deputados  Célio  Moreira  e

Rogério Correia. 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 discutir denúncias sobre as atividades do crime

organizado em Juiz de Fora, com participação de policiais civis e militares do Estado.

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

Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Juiz de

Fora;  André  Estevão  Ubaldino  Pereira,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do

Centro  de  Apoio  Operacional  ao  Combate  ao  Crime  Organizado;  Joaquim  José

Miranda Júnior, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias Criminais,  da Execução Penal,  do Tribunal do Júri  e da Auditoria

Militar;  o  Cel.  PM Hebert Fernandes Souto Silva,  Corregedor  da Polícia Militar  do

Estado de Minas Gerais – PMMG –; o Cap. PM Ricardo França do Amaral Costa,

Comandante  da  31ª  Cia  do  2º  Batalhão da PMmg em Juiz  de  Fora;  o Cap.  PM

Eduardo Araújo Rocha da Costa, 2º Batalhão da PMmg em Juiz de Fora; o Sgt. PM

Vicente de Paula Crovato, da 3ª Companhia de Missões Especiais da PMmg em Juiz

de Fora; o Sgt. PM Max Alechandre de Paiva, do 27º Batalhão da PMMG em Juiz de

Fora; o Cb. PM Sandro da Costa Evangelista, da 31ª Companhia da PMMG em Juiz

de Fora; o Cb. PM Ângelo Cantídio Rezende Nogueira, da 3ª Companhia de Missões

Especiais da PMMG em Juiz de Fora, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 dos Deputados Duarte Bechir (2) em que solicita seja encaminhado à

Corregedoria  da  Polícia  Militar,  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil,  à  Promotoria  de

Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e à Corregedoria da Secretaria de

Defesa  Social  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  14ª  Reunião  Ordinária  desta

Comissão, realizada em 23/5/2012, em que Marlene Rodrigues Coelho denuncia que

sofreu agressões, em 4/5/2012 e 9/5/2012, praticadas por policiais civis e militares,

em sua residência, no Município de Matozinhos; seja realizada visita desta Comissão

ao presídio de Itabira para obter esclarecimentos sobre denúncias de violação de

direitos fundamentais apresentadas por familiares de detentos do referido presídio;

Durval Ângelo (4) em que solicita seja realizada reunião para colher depoimentos de

policiais civis e militares sobre denúncias de atividades do crime organizado em Juiz

de Fora; sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião à Corregedoria da

Polícia Civil, à Corregedoria da Polícia Militar, ao Departamento de Polícia Federal no

Estado e à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional ao Combate ao Crime

Organizado do Ministério Público Estadual; seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de cópias dos Relatórios Reservados de Inteligência, que estão sob a

guarda do Cap. PM Eduardo Araújo Rocha da Costa, do 2º Batalhão da PMMG em

Juiz  de  Fora,  relativos  a  atividades  do  crime  organizado  nesse  município  com

participação de policiais civis e militares; seja realizada reunião de audiência pública

para discutir o tema "Violência no Parto"; Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada visita desta Comissão a Juiz de Fora para ouvir os relatos dos cidadãos

A.J.M.  e  Frederico  Márcio  Arbex  sobre assuntos  de  interesse da sociedade e  do

Estado, nomeadamente denúncias sobre as atividades do crime organizado em Juiz

de Fora com envolvimento de policiais civis e militares, inclusive sobre ameaças de

morte  aos  denunciantes,  membros  das  forças  policiais  do  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, 29 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 225/2012

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 a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico produtor de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de

serralheria, usinagem, tornearia e solda.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

envie à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção

de medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º

do  referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo de  90 dias,  por  meio  de

resolução. Ainda de acordo com o § 6° do mesmo disp ositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico produtor de

metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria, usinagem, tornearia e

solda  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outros  Estados,

relativamente ao ICMS.

Foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo benefícios
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fiscais para as indústrias produtoras de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos

de serralheria, usinagem, tornearia e solda.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, que dispõe

sobre política de recuperação industrial regionalizada, concedeu regime especial de

tributação para aquele setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

O mesmo Estado editou também o Decreto nº  23.012,  de 1997,  que instituiu  o

Programa  de  Atração  de  Investimentos  Estruturantes  e  estabeleceu  diversos

benefícios.

Também  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro  foi  editada  a  Lei  nº  5.592,  de  2009,

regulamentada  pelo  Decreto  nº  42.543,  de  2010,  que  dispõe  sobre  o  tratamento

tributário especial para a implantação e operação do Complexo Petroquímico do Rio

de Janeiro – Comperj –, concedendo diferimento do ICMS nas seguintes operações:

a)  de  aquisição  interna,  importação  e  aquisição  interestadual,  relativamente  ao

diferencial  de  alíquota,  de  máquinas,  equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios,

incluídas  estruturas  metálicas  de  suporte  aos  equipamentos  e  tubulações  de

processo para interligação das plantas e seus componentes, destinadas ao ativo fixo

das  empresas;  b)  de  prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  ou

intermunicipal dos bens mencionados na lei, inclusive quando a prestação tenha se

iniciado em outro Estado, relativamente ao diferencial de alíquotas; c) de destinação

de petróleo, gás natural, óleo combustível e outros insumos às empresas integrantes

do  Comperj;  d)  de  circulação  com  produtos  petroquímicos  e  utilidades  entre  as

empresas integrantes do Comperj.

O Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 1.951-R, de 2007, instituiu o

Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – Invest-ES – e

concedeu  diferimento  do  pagamento  do  ICMS:  a)  incidente  nas  operações  de

importação do exterior de máquinas e equipamentos destinados à integração do ativo

permanente  imobilizado  do  estabelecimento;  b)  devido  a  título  de  diferencial  de

alíquotas,  incidente  nas  operações  interestaduais  de  aquisição  de  máquinas  e

equipamentos  destinados  à  integração  do  ativo  permanente  imobilizado  do

estabelecimento; c) incidente nas operações de importação do exterior de insumos e

matérias-primas, destinados exclusivamente ao estabelecimento industrial importador,
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para  o  momento  em  que  ocorrer  a  saída  dos  produtos  resultante  de  sua

industrialização;  d)  incidente  nas  operações  de  saídas  internas  de  máquinas  e

equipamentos  destinados  a  empresas  vinculadas  ao  citado  Programa,  para

integração no ativo permanente imobilizado; e) incidente nas operações internas com

matérias-primas e insumos, destinados exclusivamente a estabelecimento industrial

vinculado  ao  Invest-ES,  para  o  momento  em  que  ocorrer  a  saída  dos  produtos

resultantes de sua industrialização. O referido decreto instituiu também redução da

base de cálculo nas operações internas, até o limite de 70% do seu valor e ainda

crédito  presumido nas  operações interestaduais,  até  o limite  de  70% do valor  do

imposto devido mensalmente.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7/1/75.

A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade e prejuízos para as economias dos Estados que se preocupam em

respeitar o pacto federativo. Assim, os Estados prejudicados são forçados a praticar a

chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua

capacidade de geração e manutenção de empregos comprometidas. No final, todos

perdem.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de regime especial  de tributação – RET – para as  empresas do setor

produtor de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria, usinagem,

tornearia  e  solda,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
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competitividade ou desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais em face de

benefícios concedidos por outros Estados. Informa ainda que já foram concedidos

alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 1% ou 2%, dependendo do produto (Nomenclatura Brasileira

de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM-SH – e Classificação Nacional de

Atividades Econômicas – Fiscal – CNAE-Fiscal) do contribuinte mineiro prejudicado.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira  e o restabelecimento  da  competitividade do setor  produtivo  em

análise.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

referente à concessão de crédito presumido ao setor produtor de metal, ferro, aço,

estruturas metálicas, artigos de serralheria,  usinagem, tornearia e solda, conforme

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de metal, ferro,

aço,  estruturas metálicas,  artigos de serralheria,  usinagem, tornearia e solda,  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  produtor  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,

artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 225/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Romel Anízio - Antônio Júlio - Gustavo

Perrella.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 226/2012

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 a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico produtor de telhas de policloreto de vinil – PVC.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

envie à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção

de medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º

do  referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo de  90 dias,  por  meio  de

resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo disp ositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico produtor de

telhas  de  PVC  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outros

Estados, relativamente ao ICMS.

Foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro benefícios fiscais às indústrias

produtoras de telhas de PVC, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, que dispôs sobre

política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e  concedeu  regime  especial  de

tributação para aquele setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.
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De acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7/1/75.

A  concessão  de  benefícios  fiscais,  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade  e  acarretando  prejuízos  para  as  economias  dos  Estados  que  se

preocupam  em  respeitar  o  pacto  federativo.  Assim,  os  Estados  prejudicados  são

forçados a praticar a chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua

arrecadação  e  sua  capacidade  de  geração  e  manutenção  de  empregos

comprometidas. No final, todos perdem.

A exposição de motivos alerta para o fato de que a reação do governo estadual

deve ser rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o

Estado. Justifica a concessão de regime especial de tributação às empresas do setor

produtor de telhas de PVC que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou desestimuladas de se instalar em Minas Gerais em face de

benefícios concedidos por outros Estados. Informa, ainda, que já foram concedidos

alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 2%.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos ser necessária a concessão de

regime  especial  de  tributação  ao  setor  produtivo  em  questão,  objetivando  o

restabelecimento de sua competitividade e a proteção da economia mineira.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido ao setor  produtor de telhas de PVC, conforme

projeto de resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   /2012

Ratifica regime especial  de tributação concedido ao setor produtor de telhas de

PVC, 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 produtor de telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 226/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Doutor  Viana -  Gustavo Perrella  -

Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 227/2012

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 – SEF – a respeito da

concessão de Regime Especial de Tributação em matéria do ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de produtos de limpeza e polimento.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a SEF envie à Assembleia Legislativa expediente

com a exposição de motivos para adoção de medida nesse sentido, cabendo a esta

Casa, nos termos do disposto no § 2º do referido artigo, ratificar a medida adotada, no
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prazo de 90 dias, por meio de resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo

dispositivo,  cabe à  SEF o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das  medidas

adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico de produtos

de limpeza e polimento contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por outros

Estados, relativamente ao ICMS.

Foram  concedidos  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro  benefícios  fiscais  para  as

indústrias fabricantes de produtos de limpeza e polimento, por meio da Lei nº 5.636,

de  6/1/2010,  que  dispôs  sobre  política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e

concedeu regime especial  de tributação para aquele setor,  de forma que a  carga

tributária efetiva seja de 2%.

Pelo Estado de Pernambuco, foram concedidos benefícios fiscais previstos pela Lei

nº 11.675, de 1999, que consolidou o Programa de Desenvolvimento do Estado de

Pernambuco – Prodepe. O referido Programa foi criado com a finalidade de atrair e

fomentar  investimentos  na  atividade  industrial  e  no  comércio  atacadista  de

Pernambuco, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, com crédito

presumido de valor equivalente ao percentual de 75% do imposto.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7/1/75.

A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade e prejuízos para as economias dos Estados que se preocupam em
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respeitar o pacto federativo. Assim, os Estados prejudicados são forçados a praticar a

chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua

capacidade de geração e manutenção de empregos comprometidas. No final, todos

perdem.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de regime especial de tributação para as empresas do setor de limpeza e

polimento  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais em face de

benefícios concedidos por outros Estados. Informa, ainda, que já foram concedidos

alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 2%.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira  e o restabelecimento  da  competitividade do setor  produtivo  em

análise.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação,

referente à concessão de crédito presumido ao setor produtor de artigos de limpeza e

polimento, conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº    /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de artigos de

limpeza e polimento, 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 produtor de artigos de limpeza e polimento, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou

incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 227/2012.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Romel Anízio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 228/2012

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

produtor de embalagem.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

envie à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção

de medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º

do  referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo de  90 dias,  por  meio  de

resolução. Além disso, de acordo com o § 6° do mesm o dispositivo, cabe à SEF o

envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes

sobre os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico produtor de

embalagem contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por outros Estados,

relativamente ao ICMS.

Foram concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e da Bahia
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benefícios fiscais para as indústrias produtoras de embalagens.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, que dispõe

sobre política de recuperação industrial regionalizada, concedeu regime especial de

tributação para aquele setor, de forma que a carga tributária efetiva passou a ser de

2%.

O Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 2.870, de 2001, que institui o

Ricms, proporcionou vantagens operacionalizadas, por meio da concessão de crédito

presumido do ICMS, entre outros benefícios.

O Estado da Bahia, por meio da Lei nº 7.980, de 2001, regulamentada pelo Decreto

nº  8.205,  de  2002,  que  institui  o  Programa  de  Desenvolvimento  Industrial  e  de

Integração Econômica do Estado da Bahia – Desenvolve –, proporcionou vantagens

às empresas industriais estabelecidas em seu território, mediante a concessão, entre

outros benefícios, de dilação do prazo de pagamento de 90% do saldo devedor do

ICMS, com descontos de até mesmo nível para antecipação das parcelas.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 7/1/75.

A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade e prejuízos para as economias dos Estados que se preocupam em

respeitar o pacto federativo. Assim, os Estados prejudicados são forçados a praticar a

chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua

capacidade de geração e manutenção de empregos comprometidas. No final, todos

perdem.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a
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fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de regime especial de tributação às empresas do setor de embalagens

que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

desestimuladas de se instalar em Minas Gerais em face de benefícios concedidos por

outros Estados. Informa, ainda, que já foram concedidos alguns regimes especiais

que instituem crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% ou

3%, dependendo do produto do contribuinte mineiro prejudicado.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido à indústria de embalagens, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico-industrial

de embalagens, 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 de embalagens, 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 228/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Romel Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 230/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a
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exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de

regime especial  de  tributação ao contribuinte mineiro do  segmento  econômico de

fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

envie à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção

de medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º

do  referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo de  90 dias,  por  meio  de

resolução. Cabe ainda à SEF, de acordo com o § 6° d o mesmo dispositivo, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes que

nelas se enquadraram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que  justificam  a

adoção de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico de

fabricação  de  câmaras  frigoríficas,  suas  partes  e  peças,  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos por outros Estados, relativamente ao ICMS.

Foram  concedidos  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro  benefícios  fiscais  para  as

indústrias produtoras de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, instituídos pela Lei

nº 5.636, de 6/1/2010, e operacionalizados mediante concessão de crédito presumido

e de diferimento do pagamento do ICMS, entre outros benefícios.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  delineado  na  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.
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Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 7/1/75.

A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade e prejuízos para as economias dos Estados que se preocupam em

respeitar o pacto federativo. Assim, os Estados prejudicados são forçados a aderir à

chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua

capacidade de geração e manutenção de empregos comprometidas. Resulta que, no

final, todos saem perdendo.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de regime especial de tributação – RET – para as empresas produtoras de

câmaras frigoríficas,  suas partes  e peças que comprovadamente estiverem sendo

prejudicadas em sua competitividade ou desestimuladas a se instalarem em Minas

Gerais em face de benefícios concedidos por outros Estados. Informa, ainda, regimes

especiais já concedidos, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 2%.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido às indústrias produtoras de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     /2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  de

fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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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 de fabricação de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, 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 230/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente - Gustavo Perrella,  relator -  Antônio Júlio – Romel Anízio -

Doutor Viana.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 231/2012

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 a respeito da concessão

de Regime Especial de Tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  fabricação  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para

caminhões.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  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

previstos  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
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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.

Tendo como fundamento o artigo referido, a mensagem do Governador em exame

encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justificam a adoção de

medidas de proteção ao setor de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para

caminhões contra benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de

Janeiro. Por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, o referido Estado concedeu, às suas

indústrias produtoras de cabines, carrocerias e reboques para caminhões, benefícios

fiscais,  como  crédito  presumido  e  diferimento  do  pagamento  do  ICMS,  além  de

benefícios operacionais e econômicos.

Tais 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. A exposição de motivos chama atenção para o fato de

que a norma constitucional  visa à harmonia entre os entes federados ao evitar  a

chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS, por determinada

unidade federativa, conforme a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais, tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

Ainda  segundo  a  exposição  de  motivos,  a  política  de  incentivos  adotada  pelo

Estado  vizinho  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 empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.
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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, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado

interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,

consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a

necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política

setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração

de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime

especial para as empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais.

Desse  modo,  foi  concedido,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação  às

indústrias de cabines, carrocerias e reboques para caminhões, crédito presumido de

forma que a carga tributária efetiva seja 2%.

Consideramos  que os  argumentos  apresentados  demonstram a  necessidade da

concessão do regime especial ao setor fabricante de cabines, carrocerias e reboques

para  caminhões,  a  fim  de  que  seja  restabelecida  a  sua  competitividade.  Cabe

informar  que os regimes especiais  concedidos às  empresas do setor  constam da

relação trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta

Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao  setor  de  fabricação  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para

caminhões, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de cabines,

carrocerias e reboques para caminhões, 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 de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para

caminhões, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
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virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

231/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Doutor  Viana -  Antônio Júlio  -

Romel Anízio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 232/2012

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 – SEF – a respeito da

concessão de Regime Especial de Tributação em matéria do ICMS ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  locomotivas,  vagões  e  outros

materiais rodantes.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  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

previstos  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.
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Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao setor de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes,

constantes  nos  Anexos  Únicos  dos  Convênios  ICMS  3/06  e  ICMS  28/05,  contra

benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado de São Paulo, por meio do

Decreto nº 45.490, de 30/11/2000, que aprova o Regulamento do ICMS. O Convênio

ICMS 28/05,  celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária –

Confaz –, autoriza o Estado de São Paulo, entre outros, a conceder isenção do ICMS

incidente nas operações de importação de bens relacionados no seu Anexo Único,

destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado  de  empresas  beneficiadas  pelo  Regime

Tributário  para  Incentivo  à  Modernização e  à  Ampliação da Estrutura  Portuária  –

Reporto  –,  instituído  pela  Lei  Federal  nº  11.033,  de  21/12/2004,  para  utilização

exclusiva  em  portos  localizados  em  seus  territórios,  na  execução de  serviços  de

carga, descarga e movimentação de mercadorias. Já o Convênio ICMS 3/06 isenta do

ICMS as saídas internas de bens relacionados no seu Anexo Único, destinados a

integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiadas pelo Reporto. O Estado de São

Paulo  extrapolou  as  determinações  dos  convênios,  permitindo  a  manutenção  dos

créditos  do  imposto  relativo  aos  bens  beneficiados  com essa isenção,  o  que,  de

acordo com a exposição de motivos da SEF, prejudica sobremaneira as empresas

mineiras fabricantes de tais bens.

A exposição de motivos salienta que o referido benefício afronta 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 foi concedido sem a aprovação do Confaz. A exposição

de motivos chama atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia

entre os entes federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS, por determinada

unidade federativa, conforme a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.
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A política  de  incentivos  adotada  por  São Paulo,  segundo  a  exposição  da SEF,

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 às

indústrias  estabelecidas  em  Minas  Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Estado

vizinho  em  função  dos  benefícios  oferecidos,  alerta  a  exposição,  pode  ter  como

consequência  perda  de  investimento,  de  arrecadação  de  impostos  estaduais  e

municipais e de empregos no nosso Estado.

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, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado

interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,

consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a

necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política

setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração

de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime

especial para as empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação ao setor

fabricante de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, destinados a integrar o

ativo  imobilizado  de  empresas  beneficiadas  pelo  Reporto,  tratamento  tributário

igualitário àquele instituído pelo Estado de São Paulo, qual seja, permissão para a

manutenção do crédito do imposto relativo às mercadorias isentas.

Pelas  razões  apresentadas,  concordamos com a necessidade da concessão do

regime  especial  ao  setor  fabricante  de  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais

rodantes,  para  que seja  restabelecida  a  sua  competitividade.  Informamos  que os

regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da relação trimestral

das  medidas  de  proteção da  economia,  enviada  pela  SEF a  esta  Comissão,  em

cumprimento ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação
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concedido ao setor fabricante de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   /2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  fabricação  de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, 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 de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais

rodantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

232/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Gustavo Perrella  -  Antônio Júlio  -

Doutor Viana.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 233/2012

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 a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento  econômico  de  fabricação  de  artefatos  de  materiais  plásticos  para  uso

pessoal e doméstico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  faculta  ao  Poder  Executivo  a
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adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previstos  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 dispositivo,

cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas

e dos contribuintes que nelas se enquadraram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que  justificam  a

adoção  de  medidas  de  proteção  ao  setor  de  fabricação  de  artefatos  de  material

plástico  para  uso  pessoal  e  doméstico  contra  benefícios  fiscais  irregularmente

concedidos  pelos  Estados  de  Alagoas,  Bahia  e  Pernambuco.  Por  meio  dos

respectivos  programas  de  recuperação  econômica,  quais  sejam  o  Programa  de

Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas – Prodesin –, regulamentado pelo

Decreto nº 38.394, de 24/5/2000; o Programa de Desenvolvimento Industrial  e de

Integração  Econômica  do  Estado  da  Bahia  –  Desenvolve  –,  regulamentado  pelo

Decreto  nº  8.205,  de  3/4/2002,  e  o  Programa de Desenvolvimento  do  Estado do

Pernambuco – Prodepe –, regulamentado pelo Decreto nº 21.959, de 27/12/99, as

referidas unidades da Federação concederam às indústrias de artefatos de material

plástico para uso pessoal e doméstico benefícios fiscais, como crédito presumido e

diferimento do pagamento do ICMS, além de benefícios operacionais e econômicos.

Tais 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. A exposição de motivos chama a atenção para o fato de

que a norma constitucional  visa à harmonia entre os entes federados ao evitar  a

chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria de ICMS, por determinada
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unidade federativa, conforme a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

Ainda  segundo  a  exposição  de  motivos,  a  política  de  incentivos  adotada  pelo

Estado  vizinho  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  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais. A instalação de empresas nos Estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco em

função dos benefícios oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência

perda de  investimento,  de  arrecadação de  impostos  estaduais  e  municipais  e  de

empregos no nosso Estado.

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, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado

interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,

consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a

necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política

setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração

de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime

especial para as empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais.

Assim,  foi  concedido  crédito  presumido  às  indústrias  de  artefatos  de  material

plástico para uso pessoal e doméstico, de forma que a carga tributária efetiva seja de

3%, por meio de regimes especiais de tributação.

Com base nos argumentos apresentados, consideramos necessária a concessão

do regime especial  ao  setor  fabricante  de artefatos de  material  plástico para  uso

pessoal e doméstico, a fim de que seja restabelecida a sua competitividade. Cabe

informar  que os regimes especiais  concedidos às  empresas do setor  constam da



1467
____________________________________________________________________________

relação trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta

Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e

doméstico, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº    /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de artefatos

de material plástico para uso pessoal e doméstico, 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 de fabricação de artefatos de material plástico para uso

pessoal e doméstico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 233/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Romel Anízio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 234/2012

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 a respeito da concessão

de Regime Especial de Tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de industrialização de móveis com predominância de madeira.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.
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Fundamentação

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  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

previstos  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 dispositivo,

cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas

e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo referido, a mensagem do Governador em exame

encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justificam a adoção de

medidas  de  proteção  ao  setor  fabricante  de  móveis  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Por meio da Lei nº 5.636,

de 6/1/2010,  o referido Estado concedeu às suas indústrias de móveis benefícios

fiscais,  como  crédito  presumido  e  diferimento  do  pagamento  do  ICMS,  além  de

benefícios operacionais e econômicos.

Tais 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. A exposição de motivos chama atenção para o fato de

que a norma constitucional  visa à harmonia entre os entes federados ao evitar  a

chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada

unidade federativa, conforme a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais, tanto em seu território quanto
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no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

Ainda  segundo  a  exposição  de  motivos,  a  política  de  incentivos  adotada  pelo

Estado  vizinho  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 empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perdas de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

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, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado

interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,

consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a

necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política

setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração

de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime

especial para as empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação, crédito

presumido às indústrias de móveis, de forma que a carga tributária efetiva seja de

2%.

Entendemos necessária a concessão do regime especial de tributação às indústrias

de  móveis,  tendo  em  vista  os  argumentos  apresentados  pela  SEF.  Assim,  fica

restabelecida a competitividade do setor. Cumpre informar que os regimes especiais

concedidos  às  empresas do setor  constam da relação trimestral  das medidas  de

proteção  da  economia,  enviada  pela  SEF a  esta  Comissão,  em  cumprimento  ao

disposto no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

concedido ao setor  de fabricação de móveis,  por  meio do projeto de resolução a
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seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de móveis,

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 de fabricação de móveis, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 234/2012.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Antônio Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Doutor Viana.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 235/2012

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 a respeito da concessão

de Regime Especial de Tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de fabricação de espumas e apoios de cabeça para assentos

automotivos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, 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 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  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

previstos  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação
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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 dispositivo,

cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas

e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao setor de fabricação de espumas e apoios de cabeça para

assentos automotivos contra benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado

do Rio de Janeiro. Por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, o referido Estado concedeu,

às  suas  indústrias  produtoras  de  espumas  e  apoios  de  cabeça  para  assentos

automotivos, benefícios fiscais, como crédito presumido e diferimento do pagamento

do ICMS, além de benefícios operacionais e econômicos.

Tais 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. A exposição de motivos chama atenção para o fato de

que a norma constitucional  visa à harmonia entre os entes federados ao evitar  a

chamada “guerra fiscal”.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS, por determinada

unidade federativa, conforme a exposição, torna as condições de concorrência dos

contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

Ainda  segundo  a  exposição  de  motivos,  a  política  de  incentivos  adotada  pelo

Estado  vizinho  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  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre
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concorrência em relação aos empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perdas de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

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, sendo necessário tomar medidas imediatas para fortalecimento do mercado

interno, preservação da capacidade de ocupação de mão de obra, da produção e,

consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a

necessidade de proteger a economia mineira, com o desenvolvimento de uma política

setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado interno, bem como de geração

de novos empregos, a exposição de motivos defende a urgente concessão de regime

especial para as empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em

sua competitividade ou impedidas de se instalar em Minas Gerais.

Assim, foi concedido crédito presumido às indústrias do setor, de forma que a carga

tributária efetiva seja de 3%, por meio de regimes especiais de tributação.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de espumas e apoios de cabeça para assentos

automotivos, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº   /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de espumas

e apoios de cabeça para assentos automotivos, 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  de fabricação de espumas e apoios de cabeça para

assentos automotivos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 235/2012.



1473
____________________________________________________________________________

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Romel Anízio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 381/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir  a  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a

Fissura Labiopalatina.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  no  1,  por  ela  apresentado.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  381/2011  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura  Labiopalatina,  a  ser

realizada anualmente na segunda semana de novembro.

A proposição  define  os  objetivos  a  serem  alcançados  no  evento,  determina  a

criação  de  uma  comissão  organizadora  para  sua  realização,  prevendo  suas

competências.  Determina,  ainda,  a  divulgação  da  Semana  e  autoriza  o  Poder

Executivo a estabelecer parcerias com instituições diversas para a sua efetivação.

A Comissão de Constituição e Justiça identificou várias impropriedades na matéria

relacionadas com questões de competência legislativa. Grande parte das definições

dadas pela proposição se constitui em ingerência nos procedimentos administrativos

próprios do Poder Executivo. Por essa razão, essa Comissão ofereceu ao projeto o

Substitutivo nº 1.

A ideia de se instituir uma semana de reflexão sobre a fissura labiopalatina revela-

se bastante oportuna, uma vez que as pessoas que apresentam essa má-formação,

além de terem de conviver com a dificuldade física, enfrentam problemas de inclusão
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social, que, eventualmente, podem lhes trazer consequências psíquicas.

A fissura do lábio, do palato ou de ambos é resultado de uma má-formação genética

que afeta a pessoa tanto estética quanto funcionalmente, ocasionando dificuldades

no desenvolvimento de habilidades básicas. A reabilitação desses pacientes requer o

concurso de equipes técnicas multidisciplinares, da família e de toda a sociedade, em

um processo de longo prazo, até à recuperação, habilitando-os à integração plena na

vida  social.  Observa-se  que  as  disfunções  de  deglutição  e  fala  decorrentes  do

problema são mais facilmente superáveis, em razão dos progressos cirúrgicos e das

técnicas da fonoaudiologia, do que a rejeição por motivos estéticos e sociais. Por

essa razão,  entendemos que a instituição da Semana trará a oportunidade de se

ampliar  a  discussão do problema,  não  só  do  ponto  de vista  da  recuperação das

pessoas, como também da sensibilização das instituições e de toda a sociedade para

o apoio de que essas pessoas precisam. O substitutivo oferecido pela Comissão de

Constituição  e  Justiça  sana  as  impropriedades  do  texto  original,  mantendo  as

essencialidades do projeto.

No entanto, para adequar o substitutivo ao “modus operandi” do SUS, há que se

corrigir o inciso II do art. 1º da proposição, trocando a expressão “servidores públicos

estaduais” por “servidores da área de saúde do Estado”. Nesse sentido, sugerimos a

alteração na forma de emenda.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 381/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a

seguir redigida.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao inciso II do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º – ( ... )

II - estimular a capacitação dos servidores da área de saúde do Estado nas ações

de  diagnóstico,  notificação,  tratamento  e  reabilitação  dos  pacientes  com  fissura

labiopalatina.”.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.
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Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 420/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa,  o projeto  de  lei  em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.965/2010, visa dar

denominação  ao  Centro  de  Convenções  Expominas  IV,  situado  no  Município  de

Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 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 5/4/2011, o relator solicitou fosse a proposição baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que informasse

sobre a situação do estabelecimento.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 420/2011 tem por escopo dar a denominação de Centro de

Convenções  Aécio  Cunha  ao  Centro  de  Convenções  Expominas  IV,  situado  no

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 são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas  no  art.  30,  que  lhes  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

tratar  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

Planejamento e Gestão - Seplag - declarou-se, por meio da Nota Técnica nº 5/2012,

favorável à pretensão da proposição em apreço.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 420/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 656/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo instituir a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

A proposição vem agora a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 102, XI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 656/2011 pretende instituir a Semana Estadual de Atenção à

Saúde Masculina, a ser celebrada anualmente na segunda semana de agosto, com o

objetivo de prestar esclarecimentos, divulgar relatórios e realizar palestras sobre as

doenças que atingem a população masculina, especialmente aquelas relacionadas

com o sedentarismo, o tabagismo e as práticas sexuais inseguras.

Há muito tempo as mulheres lutam pela igualdade entre os gêneros, mas, quando

se fala em cuidar da saúde, a mulher está muito à frente. Faz parte da rotina feminina

procurar  médico,  fazer  exames  periódicos,  responder  a  pesquisas  e  aderir  a

campanhas  de  esclarecimento  público  e  prevenção.  O  homem,  embora  esteja

aderindo à prevenção, ainda tem dificuldades em assimilar cuidados simples contra

doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio e derrame, e contra o câncer,

principais causas de mortalidade natural dos seres humanos.

Por isso, é muito importante que se estabeleça um período do ano para chamar a

atenção dos homens e orientá-los a cuidar da saúde e aumentar sua qualidade de

vida,  oferecendo  informações  sobre  as  doenças  mais  frequentes  e  graves  que

atingem a população masculina, assim como as formas de preveni-las.

Pretende-se dar a todos a oportunidade de melhorar os níveis de saúde e bem-

estar e o acesso a serviços de qualidade, para que recebam conselhos e informações

apropriados às suas experiências e preocupações. Em geral, os homens utilizam mal

os  serviços de  saúde e  a  informação  a  esse respeito,  e  a  Semana  Estadual  de

Atenção à Saúde Masculina pretende mudar esse quadro.

Com a criação dessa semana,  estar-se-á assumindo que os homens enfrentam

uma série de desafios próprios, que exigem uma resposta específica, e que a saúde

masculina  é  um  assunto  distinto  e  importante.  Em  decorrência  disso,  podem  ser

efetivadas  abordagens  direcionadas  para  esse  público,  baseadas  em  sua  atitude

perante os problemas de saúde, o que culminará com o desenvolvimento de políticas

públicas coordenadas de forma a promover a saúde masculina.

Finalmente, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça,  tem como finalidade suprimir  o  art.  3º  do  projeto,  por  ser

desnecessário comando legal para determinar que o Poder Executivo regulamentará
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a futura lei, já que se trata de competência constitucional do Governador do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 656/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.843/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz Carlos  Miranda,  o projeto de lei  em epígrafe  visa

declarar  de utilidade pública o Programa de Atendimento  Integrado,  com sede no

Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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 1.843/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Programa de Atendimento Integrado, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos art. 9º e 92, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, mantenedores, instituidores,
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benfeitores e equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 93, que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

que tenha preferencialmente o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.843/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.536/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.282/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Brasileira de Ouvidores – Ombudsman – Seção Minas

Gerais – ABO/MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/10/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

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 2.536/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Brasileira de Ouvidores – Ombudsman – Seção Minas Gerais – ABO/MG

–, 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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 44 (ver alteração

de  16/4/2010),  que  as  atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  46,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado à ABO/Nacional.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.536/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Bruno  Siqueira,  relator  –  Gustavo  Valadares  –

Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.795/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Organização Arte e Vida Solidária, com sede no Município de São

Pedro dos Ferros.

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 2.795/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização Arte e Vida Solidária, com sede no Município de São Pedro dos Ferros.

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.

O  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  4º  (ver  alteração  de

12/4/2012), que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros ou dividendos, a qualquer título.

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.

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 2.795/2012 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Arte e Vida Solidária – AVS

–, com sede no Município de São Pedro dos Ferros.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.059/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual localizada no Município de Teófilo Otoni.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.059/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Rubem Tomich à escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA -, instalada na

Unidade Penitenciária  de Teófilo Otoni,  situada na Estrada de São Miguel  do Pita

Caixa, naquele Município.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado dessa unidade de ensino, que

aprovou,  por  unanimidade dos votos  de  seus  membros,  a indicação do nome de

Rubem Tomich para denominá-la.

O homenageado foi advogado, cronista, professor e sempre buscava aperfeiçoar e

expandir  seus  conhecimentos  em  prol  da  educação,  tornando-se  modelo  de

competência e honradez profissional a ser seguido.

Foi o primeiro Diretor da Penitenciária de Teófilo Otoni, permanecendo no cargo por

dois  anos.  Nesse  período,  desenvolveu  vários  projetos  na  unidade  penitenciária,

inclusive  a  instalação  da  unidade  de  ensino com  a  finalidade  de  proporcionar

assistência  educacional  aos  presos,  internados  e  egressos,  aí  compreendidas  a

instrução escolar e a formação profissional.

Tendo em vista as qualidades de Rubem Tomich e os relevantes serviços prestados

por ele à comunidade, consideramos meritória a homenagem que lhe será feita com a

denominação da unidade escolar situada na Penitenciária de Teófilo Otoni.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.059/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Neilando Pimenta , relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.129/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV -, com

sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012 e  distribuída  às
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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 3.129/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Resgatando Vidas - ARV -, 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,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  18  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e os arts.

44 e 52 vedam a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.129/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.132/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Mangueiras, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012 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 3.132/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva e Recreativa Mangueiras, 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 art. 65, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

asilos e entidades assistenciais; e, no art. 75, que as atividades de seus dirigentes

não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.132/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.139/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar
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de utilidade pública a Associação de Amigos Cristãos de Capitão Enéas, com sede no

Município de Capitão Enéas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012 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 3.139/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos Cristãos de Capitão Enéas, com sede no Município de Capitão

Enéas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros,  associados, benfeitores e equivalentes

não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  31,  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 3.139/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco - Bruno

Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.140/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Veteranos Amigos – AVA –, com

sede no Município de Bom Sucesso.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012 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 3.140/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Atlética  Veteranos  Amigos  –  AVA –,  com  sede  no  Município  de  Bom

Sucesso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  5º  e  6º  vedam  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 13 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.140/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Glaycon Franco – Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.143/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira Idade – APTI –, com sede no

Município de Martins Soares.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/5/2012  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 3.143/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de Promoção à  Terceira  Idade  –  APTI  –,  com sede no Município  de

Martins Soares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 9º, § 4º, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 30,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de

entidade de caráter  assistencial,  com atividade no Município de Martins  Soares e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.143/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.150/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Águas que Purificam, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/5/2012  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 3.150/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã Águas que Purificam, 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 parágrafo único do

art. 10, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal

nº 9.790, de 23/3/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
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Público – Oscip –, que tenha, de preferência, o mesmo objetivo social da entidade

dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, adequando a

denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.150/2012, com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Águas que Purifica –

AAP –, com sede no Município de Uberlândia.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.151/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias, com sede no

Município de Antônio Dias.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/5/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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 3.151/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Antônio  Dias,  com  sede  no  Município  de

Antônio Dias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  42,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída; e, no art. 46, que seus Diretores e Conselheiros

não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  bonificações  ou

vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.151/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Gustavo  Valadares  -

Glaycon Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Fundação Cultural Acia, com sede no Município de Araxá.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 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 3.153/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Cultural Acia, com sede no Município de Araxá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 8º, parágrafo

único, que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado

o recebimento de lucros, bonificações ou vantagens de qualquer espécie; e, no art.

26, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere,  com o mesmo objetivo social  da instituição dissolvida, ou de

conformidade com a legislação vigente.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.153/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.155/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Vista Alegre Futebol Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 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 3.155/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Vista Alegre Futebol Clube, 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.  18,  que as

atividades dos Diretores não serão remuneradas; e, no art. 26, que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  sem  fins

lucrativos, preferencialmente com o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.155/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon Franco -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.158/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Obra Social da Comunidade Escolhidos de Deus – Osced –,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 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 3.158/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Obra Social da Comunidade Escolhidos de Deus – Osced –, com sede no Município

de Ribeirão das Neves.

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 não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art.

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

Projeto de Lei nº 3.158/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.159/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Laminação Esporte Clube, com sede no Município de Timóteo.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 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 3.159/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Laminação Esporte Clube, 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.  24,  que as

atividades  de  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas;  e,  no  art.  29,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica comprovada e registro

nos órgãos públicos afins.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.159/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo Valadares - Glaycon

Franco - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 92/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a natureza dos contratos de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de

Segurança Socioeducativo”.

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

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

Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em análise pretende que os contratos celebrados para prestação de

serviço  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário  ou  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo sejam, desde o início da contratação, considerados como designação

para o exercício de função pública, nos termos do art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254,

de 20/7/90.

A Lei nº 10.254, de 1990, ao tratar do regime jurídico único do servidor público civil

do Estado, instituiu a figura da “função pública”, e, no art. 10, cuidou dos casos de

designação para o exercício de função pública. Já no seu art. 11, a referida lei previu

também  os  casos  de  admissibilidade  de  contratação  de  pessoal,  por  prazo

determinado, não superior a seis meses, para atender a necessidade temporária, de

excepcional interesse público, sob a forma de contrato de direito administrativo. No

texto do art. 11 estava expressamente previsto que o contratado temporariamente não

seria considerado servidor público. É preciso informar que tal artigo foi revogado pelo

art. 17 da Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que atualmente é a norma que dispõe sobre a

contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da

República.

O que se pretende com o projeto em análise é que os contratos celebrados pelo

Estado para  as  funções  de Agente  de  Segurança Penitenciário  ou  de Agente  de

Segurança Socioeducativo sejam, desde a sua realização, transformados em ato de

designação. Com a edição da Lei Complementar nº 100, de 2007, os designados,

previstos na alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, passaram a ter

um tratamento jurídico diferenciado,  sendo, em razão da natureza permanente da

função para a qual foram admitidos, considerados titulares de cargo efetivo.

Todavia, conforme dispõe o texto do § 1º, alínea “a”, do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990,  a  designação  de  que  trata  o  mencionado  artigo  somente  se  aplica  nas

hipóteses  de  cargos  de  Professor,  para  regência  de  classe,  Especialista  em

Educação e Serviçal, para exercício exclusivo em unidade estadual de ensino.
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Ademais,  a  situação  dos  servidores  da  área  de  segurança  pública  contratados

temporariamente  para  prestar  serviços  públicos,  em  face  da  insuficiência  de

servidores efetivos para dar continuidade a esses serviços, já está regulada pela Lei

nº  18.185,  de  2009,  que  dispõe  sobre  contratação  por  tempo  determinado  para

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do

inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Para obter mais esclarecimentos sobre a matéria, o projeto sob comento foi baixado

em diligência às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e de

Defesa Social. Em resposta à diligência, ambas as Secretarias se manifestaram de

forma contrária ao projeto, alegando que tais contratos estão sob a égide da referida

lei  que cuida  das  contratações  temporárias  no  Estado,  bem como do Decreto  nº

45.155, de 2009, que regulamenta a matéria. Informa ainda a Seplag que, com a

preocupação  de  resguardar  direitos  para  os  contratados  temporariamente,

assegurou-se, inclusive, a possibilidade de pagamento de prêmio por produtividade

aos  contratados que tiverem, no  mínimo,  25% dos dias  do  período de referência

efetivamente trabalhados. Observa, também, que a iniciativa, no caso em questão,

seria do Governador do Estado, por se tratar de matéria relacionada com o regime

jurídico dos servidores públicos, nos termos do art. 66, III, “c”, da Carta mineira.

De fato, projeto de autoria parlamentar não pode estabelecer normas referentes ao

regime jurídico de servidores do Poder Executivo, uma vez que tal medida configura

afronta ao princípio da separação dos Poderes. Nos termos do art. 2º da Constituição

Federal constituem Poderes, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o

Executivo e o Judiciário. Ademais, dispõe o art. 61, § 1º, alínea “c”, da Constituição da

República, que compete ao Chefe do Executivo dispor sobre os servidores públicos

daquele Poder e seu regime jurídico.

Dessa  forma,  parece-nos  que  o  projeto,  ao  versar  sobre  matéria  intrínseca  ao

regime jurídico de servidores vinculados ao Poder Executivo, incorre em vício formal

de inconstitucionalidade, fato que compromete sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 92/2011.
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Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Glaycon Franco - Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 728/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado João Leite,  o Projeto de Lei nº 728/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.031/2008, altera dispositivo da Lei nº 11.547,

de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas

condições que especifica.

A proposição foi originalmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e

de  Segurança  Pública  e,  em  virtude  de  requerimento  aprovado  em  18/4/2012,  à

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O consumo de bebidas alcoólicas associado à direção de veículos automotores é

causa comprovada de acidentes de trânsito que acarretam a perda de vidas e do

patrimônio das pessoas eventualmente envolvidas no sinistro. O consumo de álcool

reconhecidamente diminui a capacidade de reflexo do condutor de veículo automotor

e  do  pedestre,  reduzindo  os  freios  inibitórios  da  personalidade  e  aumentando  a

possibilidade de adoção de atitudes imprudentes e negligentes.

Na sociedade  atual,  marcadamente  complexa  e  qualificada como sociedade  de

risco,  há  uma  maior  interação  das  pessoas,  o  que  gera  uma  relação  de

interdependência dos indivíduos na vida social. Essa interdependência “dá lugar, por

outro lado, a que, cada vez em maior medida, a indenidade dos bens jurídicos de um

sujeito dependa da realização de condutas positivas (de controle de riscos) por parte

de terceiros” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos

da política criminal  nas sociedades pós-industriais.  2.  ed.  São Paulo:  Revista  dos
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Tribunais, 2011. p. 38).

E nessa sociedade em que vivemos cada um dos seus integrantes assume “papéis”

com  competências  bem  definidas  que  permitam  a  manifestação  das  liberdades

individuais sem prejuízo das liberdades de outrem. Um dos papéis que cabem aos

indivíduos é o de não incrementar o risco socialmente tolerado, especialmente no

desempenho  daquelas  atividades  cotidianas  que  já  implicam  a  possibilidade  de

causação de um dano, tal como o tráfego nas vias públicas municipais, estaduais e

federais. Por essa razão, a direção de veículo automotor sob a influência de bebida

alcoólica em nível superior a 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue é tida como

socialmente prejudicial e considerada crime pela Lei Federal nº 9.503, de 1997.

Nesse contexto  social  bem travejado,  o  projeto  de  lei  em análise  visa  proibir  a

venda,  a  posse  e  a  exposição  de  bebidas  alcoólicas  em  bares,  restaurantes  e

estabelecimentos  congêneres  localizados  em  rodovias  estaduais,  em  terrenos

contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais – DER-MG. E o faz observando a adequação, a necessidade e a

suficiência da medida restritiva que pretende adotar.

Isso  porque  a  venda,  a  posse  e  a  exposição  de  bebidas  alcoólicas  nos

estabelecimentos comerciais situados à beira das estradas estaduais contribuem para

a criação do risco socialmente inaceitável representado pela condução de veículos

automotores  por  aquelas  vias  sob  o  efeito  do  consumo  de  bebidas  adquiridas

naqueles locais. Por outro lado, os efeitos potencialmente perigosos à segurança do

trânsito decorrentes da relação entre álcool e direção automotiva já são por demais

conhecidos,  ensejando  a  adoção  de  medidas  que  impeçam  que  motoristas  que

transitem  pelas  rodovias  estaduais  tenham  acesso  fácil  a  bebidas  alcoólicas  em

exposição,  mantidas  ou  oferecidas  à  venda  nos  comércios  localizados  nessas

rodovias. Assim, o projeto de lei em apreço, por meio das proibições nele veiculadas,

pretende  antecipar-se  à  criação  do  risco  decorrente  da  condução  de  veículos

automotores nas estradas estaduais por motoristas embriagados.

Ressalte-se, outrossim, o caráter eminentemente pedagógico da proposição, pois

vem reforçar o dever dos motoristas que transitam pelas rodovias estaduais de não

consumirem  bebidas  alcoólicas  antes  de  conduzirem  veículos  automotores  pelas
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referidas vias.

Entretanto, julgamos necessário o aperfeiçoamento da legislação estadual referente

ao tema, razão pela qual apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, que

incorpora a possibilidade de o Estado elaborar convênios com os Municípios visando

à fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas nas rodovias estaduais e exclui a

incidência dessa proibição em áreas urbanas, nos termos delimitados na legislação

municipal. Busca-se, com isso, simetria entre a legislação estadual e a federal, já que

a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais vale apenas para as

áreas rurais, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Federal nº 11.705, de 2008.

Dessa  forma,  essas  mudanças  permitirão  um  reforço  da  fiscalização  do

cumprimento da norma estadual, bem como uma uniformização de tratamento entre

as rodovias federais e estaduais localizadas em áreas urbanas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 728/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a

venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Ficam proibidas a venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas em

bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres  localizados  nas  rodovias

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

§ 1º – O Estado poderá firmar convênios com os Municípios, a fim de que estes

também possam exercer a fiscalização e aplicar as penalidades de que trata esta lei.

§  2º  – O disposto no “caput”  não se aplica aos trechos das rodovias  estaduais

localizados em área urbana, nos termos da legislação específica de cada Município.”.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.



1500
____________________________________________________________________________

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues - Maria

Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 799/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 296/2007, institui o Programa Paz na Escola,

de ação interdisciplinar, para a prevenção e o controle da violência nas escolas da

rede pública do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Cumpre dizer que o Projeto de Lei nº1.757/2011 bem como o Projeto de Lei nº

2.774/2011 foram anexados à proposição em epígrafe por semelhança de conteúdo,

conforme dispõe o § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  tem  por  escopo  instituir  o  Programa  Paz  na  Escola,  de  ação

interdisciplinar e participação comunitária, para a prevenção e o controle da violência

nas escolas da rede pública de ensino do Estado.

O programa tem por objetivo o desenvolvimento de ações e campanhas educativas

de  valorização  da  vida,  de  conscientização  dos  alunos,  crianças  e  adolescentes,

como cidadãos sujeitos de direitos, além da participação da comunidade escolar em

projetos  culturais,  sociais  e  desportivos,  sempre  buscando  prevenir  e  controlar  a

violência nas escolas públicas estaduais.

O projeto prevê a criação de uma equipe de trabalho constituída por professores,

funcionários,  alunos,  especialistas  em  segurança  pública  e  educação,  pais,

representantes ligados à comunidade escolar, além de outras autoridades e cidadãos

que possam colaborar na consecução do objetivo proposto.

É  preciso  dizer  que  a  proposição  contém  uma série  de  disposições  alusivas  a

medidas  de  natureza  administrativa,  as  quais  configuram,  em  seu  conjunto,  um
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autêntico programa, por isso inseridas no domínio institucional do Poder Executivo. A

esse propósito,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  decidiu  que apenas  os programas

previstos na Constituição, bem como os que impliquem investimentos ou despesas

para  ente  da  Federação,  necessariamente  inseridos  nos  seus  respectivos

orçamentos, devem ser submetidos ao Legislativo. Trata-se no caso, da Questão de

Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ). Segundo tal

julgado,  afigura-se  inconstitucional  a  edição  de  lei  específica  criando  programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos  arts.  48,  IV,  e  165,  §§  1º  e  4º.  Assim,  com  exceção  das  hipóteses  citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria

inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Ressalve-se que o Poder Legislativo tem a prerrogativa de atuar na discussão dos

programas  de  governo,  mas  deve  fazê-lo  por  ocasião  da  apreciação  da  Lei

Orçamentária  Anual,  quando  então  é  possível  a  apresentação  de  emendas

parlamentares. É esse o momento da atuação do Poder Legislativo, de modo a evitar

que se sobrecarregue o nosso ordenamento jurídico com a edição de leis esparsas,

com normas meramente autorizativas, de efeito inócuo, e, por vezes, sem a menor

condição de serem implementadas, dada a ausência de recursos.

A esse propósito, há de se invocar o art. 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei

Complementar  101,  de  2000,  que  é  taxativa  ao  considerar  não  autorizadas,

irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de

obrigação  que  não  atendam  às  exigências  estabelecidas  no  art.  16  do  mesmo

diploma legal, o qual prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação

governamental  que acarrete aumento  de  despesa  deverão ser  acompanhados  de

estimativa  do  impacto  financeiro-orçamentário  tanto  no  exercício  em  que deverão

entrar  em vigor  quanto  nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão,  também,  ser

acompanhados  de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Já os arts. 2º e 3º da proposição impõem às instituições escolares a criação de uma
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equipe de trabalho, em desacordo com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação  Nacional  (Lei  Federal  nº  9.394,  de  1996),  norma  geral  da  União,  de

observância obrigatória por todos os entes da Federação. Com efeito, o art.12, inciso

II, dessa lei assegura a autonomia dos estabelecimentos de ensino no que tange à

administração de seu pessoal e de seus recursos materiais.

Os arts. 4º, 5º e 6º do projeto preveem a criação de órgãos vinculados à Secretaria

de Estado da Educação, aos quais foram dadas as denominações de núcleos central

e regionais. Norma desse teor insere-se no rol das matérias de iniciativa privativa do

Chefe  do  Executivo.  Tanto  mais  que  os  referidos  dispositivos  estabelecem  a

participação, no programa, de técnicos pertencentes a várias pastas subordinadas ao

Governador do Estado e, até mesmo, a entidades não governamentais ou privadas,

além de técnicos das Secretarias Municipais. Trata-se, pois, de normas atinentes à

organização  e  à  estrutura  de  órgãos  do  Executivo,  bem  com  de  entidades  da

administração indireta do Estado, em clara afronta ao art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da

Constituição do Estado.

Diante disso,  fica evidenciado o vício de inconstitucionalidade insanável  em que

incorrem os dispositivos citados, o qual pode ser sintetizado como a interferência do

Poder Legislativo na competência privativa atribuída pela Constituição Estadual ao

Chefe  do Poder Executivo  para deflagrar  o processo legislativo nas matérias que

envolvem a organização e a estrutura de seus órgãos, a exemplo das secretarias de

Estado e demais entidades da administração indireta do Estado, conforme estatui o

art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da Constituição mineira. Restam violados também o art.

90,  V  e  XIV,  da  Carta  Estadual,  que  estabelecem  a  competência  privativa  do

Governador  do  Estado  para  iniciar  o  processo  legislativo  na  forma  e  nos  casos

previstos na Constituição e para dispor,  na forma da lei, sobre a organização e a

atividade do Poder Executivo.

No  que  concerne  às  normas  endereçadas  às  secretarias  estaduais,  viola-se  o

princípio constitucional da autonomia municipal, consagrado no “caput” dos arts. 18 e

29 da Constituição do Brasil.

O art. 7º, a seu turno, mostra-se inócuo, uma vez que o Governador do Estado já

detém a competência privativa para celebrar convênio com entidade de direito público
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ou privado, conforme determina o comando do inciso XVI do art. 90 da Constituição

mineira.

Todas essas impropriedades devem ser escoimadas do projeto, restando somente

as disposições de cunho mais genérico, que consubstanciam diretrizes ou nortes a

serem seguidos pelo Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas. Tais

normas, que não descem aos pormenores de medidas administrativas a cargo do

Executivo,  podem  subsistir  na  proposição,  já  que  não  ostentam  vícios  de

inconstitucionalidade. Para a formalização dessas alterações, apresentamos ao final

deste parecer o Substitutivo nº 1.

Por  fim,  cabe  dizer  que  as  proposições  anexadas  ao  projeto  ora  em  análise

padecem dos mesmos vícios que este.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 799/2011 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes de ação estatal para a prevenção e o controle da violência nas

escolas da rede pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O Estado promoverá ações voltadas para a prevenção e o controle da

violência nas escolas da rede pública estadual, observadas as seguintes diretrizes:

I  –  desenvolvimento  de  ações  e  campanhas  educativas  de  conscientização  e

valorização  da  vida,  dirigidas  às  crianças,  aos  adolescentes  e  à  comunidade

envolvida, especialmente no que se refere à prática do “bullying” e à prevenção do

uso de drogas;

II – implantação de ações voltadas para o controle da violência na escola, visando a

garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício pleno da cidadania e a

promoção da harmonia e da paz na comunidade escolar;

III – desenvolvimento de ações culturais, sociais e desportivas que fortaleçam os

vínculos entre a comunidade e a escola;

IV – formação de grupos de trabalho multidisciplinar para atuar na prevenção e no

controle da violência, analisar suas causas e apontar possíveis soluções;



1504
____________________________________________________________________________

V  –  qualificação  e  treinamento  dos  integrantes  dos  grupos  de  trabalho

multidisciplinar a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a violência na escola;

VI – capacitação dos profissionais do ensino, tanto do corpo docente quanto do

quadro administrativo, para prevenir e enfrentar a violência na escola;

VII – integração entre a escola, a comunidade, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a

Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria Pública para a implementação de

programas de prevenção da criminalidade e  administração de conflitos  no  âmbito

escolar;

VIII  – implementação de política de assistência psicológica no ambiente escolar,

com atendimento  profissional  especializado às partes  envolvidas,  considerados os

vários níveis de violência.

IX – implantação, na comunidade escolar, de espaços de discussão abertos, no

contexto da diversidade humana, voltados para alunos com deficiência e transtornos

globais  do  desenvolvimento,  além  daqueles  com  ascendência  indígena  ou

provenientes de comunidades quilombolas;

X – desenvolvimento de ações de acompanhamento social, nos termos da Lei nº

16.683, de 10 de janeiro de 2007.

XI – criação e fortalecimento de conselhos de segurança escolar e comunitária.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.031/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.029/2007,  dispõe  sobre  a  educação

ambiental,  institui  a  Política  Estadual  de  Educação  Ambiental,  cria  o  Programa

Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
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Sustentável e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição

em análise o Projeto de Lei  nº 1.042/2011, “que institui  o  Programa de Educação

Ambiental  e  dá  outras  providências”,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  1.877/2011,  que

“estabelece o ensino de noções básicas sobre o desenvolvimento sustentável como

atividade transversal nas disciplinas da rede estadual de educação”.

Fundamentação

Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.029/2007, com o

mesmo conteúdo do projeto em análise e também de autoria do Deputado Leonardo

Moreira.  Na  oportunidade,  após  acurado  exame  da  matéria,  a  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  apresentou  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do projeto citado na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na presente  legislatura,  para  que  houvesse subsídios  para  a  elaboração deste

parecer,  a  proposição  foi  baixada  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de

Educação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, a fim de

que estas pudessem se manifestar sobre o seu conteúdo.

A Secretaria de Estado de Educação apresentou resposta por meio de nota técnica,

que conclui o seguinte:

“Em  que  pese  a  relevância  da  matéria  apresentada  neste  projeto,  conforme  o

exposto no mérito, o assunto encontra-se disciplinado por legislação específica, está

em  execução  no  Estado  de  Minas  Gerais,  sendo  desenvolvido  pelas  escolas

estaduais sob as diretrizes desta Secretaria”.

Entendemos, todavia, que a continuidade da ação pode ser mais bem assegurada

por  meio  da  edição  de  lei.  Assim,  tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar a posição anteriormente adotada:

“Preliminarmente, cabe observar que o Projeto de Lei nº 1.029/2011 (atual Projeto

de Lei nº 1.031/2011) apresenta formato similar ao da Lei Federal nº 9.795, de 1999,
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que dispõe sobre a política nacional de educação ambiental.

Assim, reproduz, em grande parte de seus dispositivos, o conteúdo dessa lei. Não

obstante tal fato, esta Comissão, quando do exame do Projeto de Lei nº 617/2007,

ressaltou que, embora medida dessa natureza não represente significativa alteração

da ordem legal, assegura coerência à ordem normativa, como ocorre, por exemplo,

quando a Constituição do Estado reproduz comandos da Constituição Federal nas

matérias  em que não poderia  dispor  de  forma diferente.  O mesmo se dá com o

projeto em exame em face da mencionada lei federal, que estabelece normas gerais

relativas a educação ambiental.

A segunda observação que fazemos é que o formato do projeto assemelha-se aos

modelos estabelecidos nas Leis nºs 3.325, de 1999, do Estado do Rio de Janeiro;

3.833, de 2001, do Distrito Federal; 11.730, de 2002, do Estado do Rio Grande do

Sul; 7.718, de 2005, do Estado da Paraíba.

A terceira  observação  a  fazer  é  que  a  educação  ambiental,  em  Minas  Gerais,

encontra-se atualmente disciplinada na Lei  nº  15.441,  de 2005,  cujas  disposições

contemplam, em tese, as proposições do Fórum Estadual de Educação Ambiental,

realizado em 1999 e coordenado pela  Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável – Semad –, com a colaboração da Pasta da Educação

e dos órgãos seccionais de apoio: a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam –,

o Instituto Estadual de Florestas – IEF – e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas –

Igam.

Ainda  a  título  de  esclarecimento,  registramos  a  realização,  pela  Assembleia

Legislativa, no ano de 2006, de fórum técnico sobre o tema 'Educação Ambiental,

Conjuntura Atual e Perspectivas’, em que foi apresentado um documento contendo

diversas  propostas  para  a  educação  ambiental  no  Estado,  razão  pela  qual

recomendamos  às  comissões  de  mérito  o  exame  desse  documento  quando  da

apreciação do projeto em epígrafe.

A  seguir,  passamos  ao  exame  do  projeto  à  luz  do  ordenamento  jurídico-

constitucional.

A Lei Fundamental insere o tema da educação entre as matérias de competência

legislativa concorrente da União e dos Estados, conforme dispõe o seu art. 24, IX. No



1507
____________________________________________________________________________

art.  22,  XXIV,  assegura  ao  Poder  Central,  privativamente,  a  competência  para

estabelecer as diretrizes da educação nacional. E, nos arts. 205 a 214, condensa a

maior parte das disposições relacionadas à educação como direitos subjetivos dos

cidadãos, deveres do Estado e da família, princípios do ensino pedagógico e normas

voltadas para a organização do sistema nacional de educação.

Portanto, de plano, percebe-se a limitação de conteúdo da competência legislativa

dos  Estados  membros  para  tratar  do  assunto,  uma vez  que  deverá  respeitar  as

normas estabelecidas pela União, ou seja, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, do Poder Central, e na Lei Federal nº 9.795, de 1999, que dispõe

sobre a educação ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá

outras providências.

Nesse sentido, destacamos o art. 16 da mencionada Lei Federal nº 9.795, segundo

o  qual  os  Estados  deverão  definir  diretrizes,  normas  e  critérios  para  a  educação

ambiental, na esfera de sua competência, respeitados os princípios e os objetivos da

política nacional de educação ambiental.

No  conjunto,  o  projeto  em  análise  enquadra-se  nas  disposições  federais

pertinentes, até porque, como dissemos, reproduz, em grande parcela, os comandos

normativos da União, medida que assegura coerência ao texto legal.

Não obstante tal fato, a proposição apresenta vícios  jurídicos,  impropriedades e

imperfeições no texto.

Vejamos os casos.

No art. 2º do projeto, é preciso suprimir o termo “nacional”, tendo em vista o âmbito

da aplicação territorial da norma estadual.

No inciso I do art. 3º, é preciso substituir a expressão ‘Poder Executivo’ por ‘poder

público’. Trata-se de medida necessária para adequar o projeto ao disposto na Lei

Federal nº 9.795 e, assim, estender a obrigação de promover a educação ambiental a

todos os Poderes do Estado bem como ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

Embora não seja função típica do Legislativo, do Judiciário nem dos órgãos dotados

de  autonomia  constitucional,  tais  instituições  mantêm,  em  sua  estrutura

organizacional,  estabelecimentos de ensino destinados ao aprimoramento de seus

servidores,  a exemplo da Escola do Legislativo mineiro.  Pelas  mesmas razões,  a
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medida deve ser estendida ao parágrafo único do art. 13 do projeto.

A redação do inciso III do art. 3º exclui a Semad do dever de promover ações de

educação  ambiental,  obrigação  que  recai  apenas  sobre  o  Instituto  Estadual  de

Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a Fundação Estadual de Meio

Ambiente. Para corrigir  essa falha, é preciso substituir  a expressão ‘Secretaria  de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável’ por ‘Sistema Estadual de

Meio  Ambiente  –  Sisema  –',  medida  que  estendemos  também  ao  art.  7º,  para

uniformização do tratamento legal.

No inciso VI do art.  3º do projeto, a expressão ‘inclusive com a participação da

iniciativa  privada’  deve  ser  suprimida.  Já  o  termo  ‘Poder  Executivo’  deve  ser

substituído por ‘poder público’. A supressão é necessária porque a organização não

governamental – ONG – é, em sentido amplo, uma entidade da iniciativa privada, sem

fins comerciais. Por seu turno, não se pode restringir o controle da sociedade apenas

aos atos praticados pelo Poder Executivo. De conformidade com o disposto no § 2º

do art. 74 da Constituição Federal, qualquer cidadão, associação, partido político ou

sindicado é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades cometidas

pelos Poderes do Estado.

O  art.  16  do  projeto  indica  os  órgãos  responsáveis  pela  propositura,  análise  e

aprovação  da  política  e  do  Programa Estadual  de  Educação  Ambiental.  O  artigo

também autoriza o Poder Executivo a constituir o Grupo Interdisciplinar de Educação

Ambiental,  órgão  encarregado  de  exercer  a  supervisão  e  o  acompanhamento  da

Política  Estadual  de  Educação Ambiental.  Ao  estabelecer  tais  medidas,  o  projeto

contraria o disposto no art.  66, III,  ‘e’,  da Constituição Estadual,  que assegura ao

Governador,  privativamente,  a  iniciativa  do  processo  legislativo  em  matéria

relacionada à organização administrativa do Poder Executivo.

O inciso III do art. 17 do projeto estabelece para as escolas situadas na área de

entorno do rio São Francisco a obrigação de incorporar, nos respectivos programas

ambientais, o conhecimento e o acompanhamento do Programa de Despoluição do

Rio  São  Francisco.  Na  verdade,  o  governo  tem  um  programa  voltado  para  a

revitalização desse curso de água. E uma das ações é sua despoluição. Assim, é

preciso alterar a redação do citado dispositivo, a fim de melhor adequá-lo à política
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pública  desenvolvida  pelo  Estado  para  a  recuperação,  a  conservação  e  a

preservação do Rio da Integração Nacional.

Pelas mesmas razões explicitadas para o art. 16, o art. 20 da proposição viola as

regras  de  iniciativa  privativa  do  processo  legislativo,  ao  tratar  das  atribuições  do

Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental, motivo pelo qual deve ser suprimido.

No art. 26, é previsto o Cadastro Estadual de Educação Ambiental, no âmbito do

Programa Estadual de Educação Ambiental. Como a iniciativa de programa cabe ao

Executivo,  segundo  entendimento  manifestado  pelo  Supremo Tribunal  Federal  na

Adin 224-RJ, e a criação de cadastro, no caso, é ato ordinário de administração, que

não necessita de lei específica, o artigo deve ser suprimido.

Também deve ser suprimido o art. 27 do projeto, que estabelece o prazo de 120

dias  para o  Poder  Executivo  regulamentar  a  lei,  medida  que viola  o  princípio da

separação dos Poderes. Ademais, a expedição de decretos e regulamentos para a fiel

execução  das  leis  já  é  atribuição  do  Chefe  do  Executivo,  prevista  no  Texto

Constitucional.

Para sanar os problemas apontados, apresentamos, na conclusão deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 15.441, de 2005, com o intuito de consolidar

todas as disposições relacionadas à educação ambiental num único texto legal.

Trata-se  de  medida  indispensável,  tendo  em  vista  a  inexistência,  no  texto  do

projeto, de cláusula revogatória da citada lei e a regra estabelecida no § 1º do art. 2º

da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo a qual ‘a lei posterior revoga a anterior

quando  expressamente  o  declare,  quando  seja  com  ela  incompatível  ou  quando

regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior’.

Por fim, observamos a inexistência de reserva de iniciativa relativa ao tema, o que

permite ao parlamentar deflagrar o processo legislativo, com fundamento no art. 65,

‘caput’, da Constituição do Estado”.

O Projeto  de  Lei  nº  1.042/2011,  que institui  o  Programa Estadual  de  Educação

Ambiental, padece de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que a iniciativa

para  a  constituição  de  programas  é  reservada  ao  Poder  Executivo.  Ademais,  a

Política  Estadual  de  Educação  Ambiental,  ora  apresentada,  contém  diretrizes,

objetivos  e  estratégias  abrangentes  e  estruturais  para  a  consecução  do  objetivo
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perseguindo pelo projeto a ela anexo, qual seja a formação da consciência ecológica

dos estudantes da rede pública estadual.

Por  sua  vez,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.877/2011  busca  incluir,  como  atividade

transversal às disciplinas ensinadas nas escolas da rede estadual, noções básicas

sobre desenvolvimento sustentável. No que toca à competência para legislar sobre a

matéria,  registre-se  que  compete  privativamente  à  União  editar  normas  que

estabeleçam  as  diretrizes  gerais  para  a  educação  nacional.  Já  as  normas  que

disponham sobre educação, cultura e ensino, como assinalado anteriormente, são de

competência concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no art. 24,

IX, da Constituição Federal.

Constata-se,  portanto,  que a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, às peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, que define as

diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter,  além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda às características regionais e locais da

sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a

possibilidade  de  haver  legislação  suplementar  por  parte  dos  Estados  Federados,

respeitadas as imposições da norma geral.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente ao

desenvolvimento sustentável, e não de uma disciplina específica, o que iria demandar

a contratação de professores especializados, gerando custo para as escolas, além de

constituir  ingerência  em  sua  autonomia.  A inclusão  de determinado conteúdo  em

disciplina  já  existente  mostra-se  mais  adequada  ao  disposto  na  LDB.  Por  essas

razões, acrescentamos ao substitutivo dispositivo que abrange o conteúdo do Projeto

de Lei nº 1.877/2011.

Em vista da abrangência do conteúdo do projeto em análise, ficam prejudicados os

Projetos de Lei nºs 1.042/2011, “que institui o Programa de Educação Ambiental, e dá
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outras  providências”,  e  1.877/2011,  que  “estabelece  o  ensino  de  noções  básicas

sobre o desenvolvimento sustentável como atividade transversal nas disciplinas da

rede estadual de educação”.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.031/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso I do § 1º

do art. 214 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescida dos

seguintes arts. 3º-A a 3º-X:

“Art.  3°-A – Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito  à

educação ambiental, incumbindo:

I – ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino,

a  conscientização  pública  e  o  engajamento  da  sociedade  na  conservação,

recuperação e melhoria do meio ambiente;

II – às instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada

aos programas educacionais que desenvolvam;

III  – aos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema –

promover ações de educação ambiental integrada aos programas de preservação,

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV – aos meios de comunicação de massa colaborar, voluntariamente, de maneira

ativa e permanente,  na disseminação de informações  e práticas educativas sobre

meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V – às empresas, órgãos públicos e sindicatos promover programas destinados à

capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre suas

condições e ambiente de trabalho bem como sobre as repercussões do processo

produtivo  no  meio  ambiente,  inclusive  os  impactos  da  poluição  nas  populações

vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI  –  às  organizações  não  governamentais  e  movimentos  sociais  desenvolver
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programas e projetos de educação ambiental para estimular a formação crítica do

cidadão, voltada para a garantia de seus direitos constitucionais a um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, a transparência nas informações sobre a qualidade do

meio ambiente e o controle, pela sociedade, dos atos do poder público;

VII  –  à  sociedade  como  um  todo  manter  atenção  permanente  à  formação  de

valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação individual e coletiva voltada

para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

Art. 3°-B – São objetivos fundamentais da educação ambiental:

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas

múltiplas  e  complexas  relações,  envolvendo  aspectos  ecológicos,  psicológicos,

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II  – o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática

ambiental e social;

III  – o incentivo à participação comunitária,  ativa, permanente e responsável, na

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV  –  o  estímulo  à  cooperação  entre  as  diversas  regiões  do  Estado,  nos  níveis

microrregionais  e  macrorregionais,  com  vistas  à  construção  de  uma  sociedade

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, da igualdade, da

solidariedade, da democracia, da justiça social e da sustentabilidade;

V  –  o  fortalecimento  dos  princípios  de  respeito  aos  povos  tradicionais  e

comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o futuro

da humanidade;

VI – a garantia de democratização das informações ambientais;

VII – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as tecnologias

menos poluentes;

VIII  –  o  fortalecimento  da  cidadania,  da  autodeterminação  dos  povos  e  da

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Art. 3º-C – São princípios básicos da educação ambiental:

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II  –  a  concepção  do  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  considerando  a
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interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque

da sustentabilidade;

III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a

interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;

IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia participativa e

as práticas sociais;

V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI – a participação da comunidade;

VII – a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VIII – a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos de vista local,

regional, nacional e global;

IX  –  o reconhecimento,  respeito e  resgate  da  pluralidade e  diversidade cultural

existentes no Estado;

X  –  o  desenvolvimento  de  ações  junto  a  todos  os  membros  da  coletividade,

respondendo às necessidades e interesses dos diferentes grupos sociais  e faixas

etárias.

Parágrafo  único  –  A educação  ambiental  deve ser  objeto  da  atuação  direta  da

prática  pedagógica  bem  como  das  relações  familiares  e  comunitárias  e  dos

movimentos sociais.

Art.  3º-D  –  A Política  Estadual  de  Educação  Ambiental  engloba  o  conjunto  de

iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e comunidades capazes de tornar

compreensível a problemática ambiental  e  de promover uma atuação responsável

para a solução dos problemas ambientais.

Art. 3º-E – A Política Estadual de Educação Ambiental engloba, em sua esfera de

ação, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino do Estado

e dos Municípios, de forma articulada com a União, com os órgãos e instituições

integrantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e com as organizações não governamentais com atuação em educação

ambiental.

Parágrafo único – As instituições de ensino básico, públicas e privadas, incluirão,

nos  respectivos  projetos  pedagógicos,  a  dimensão  ambiental,  de  acordo  com  os
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princípios e objetivos desta lei.

Art. 3º-F– Ficam estabelecidas como atividade transversal às disciplinas ensinadas

nas escolas da rede estadual as seguintes noções básicas sobre desenvolvimento

sustentável:

I – solidariedade com as gerações futuras;

II – consumo sustentável;

III – coleta, reciclagem e tratamento de lixo;

IV – desenvolvimento sustentável com inclusão social;

V - ecossistemas;

VII - conservação e utilização de recursos hídricos;

VIII – aquecimento global e efeito estufa;

X - energia;

XI - construções sustentáveis;

XII - outros temas correlatos.

Art.  3º-G – As atividades vinculadas à Política Estadual  de Educação Ambiental

devem ser desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação, necessariamente inter-

relacionadas:

I – educação ambiental no ensino formal;

II – educação ambiental não formal;

III – capacitação de recursos humanos;

IV – desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;

V – produção e divulgação de material educativo;

VI – mobilização social;

VII – gestão da informação ambiental;

VIII – monitoramento, supervisão e avaliação das ações.

Art.  3º-H  –  Entende-se  por  educação  ambiental,  no  ensino  formal,  aquela

desenvolvida no âmbito dos currículos e atividades extracurriculares das instituições

escolares públicas e privadas, englobando:

I – educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II – formação técnico-profissional;

III – educação para pessoas com necessidades especiais;
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IV – educação de jovens e adultos.

§ 1° – Em cursos de formação e especialização técni co-profissional, em todos os

níveis,  devem ser incorporados conteúdos que tratem da interação das atividades

profissionais com o meio ambiente natural e social.

§ 2° – A educação ambiental deverá ser desenvolvida  como uma prática educativa

integrada,  contínua  e  permanente  em  todos  os  níveis  e  modalidades  do  ensino

formal.

Art. 3º-I – Devem constar nos currículos e nas disciplinas dos cursos de formação

de professores, em todos os níveis, os temas relativos à dimensão ambiental e às

relações entre o meio social e o natural.

Art. 3º-J – Os professores em atividade na rede pública de ensino deverão receber

formação  complementar  nas  respectivas  áreas  de  atuação,  com  o  propósito  de

atender  adequadamente  ao  cumprimento  dos  objetivos  e  princípios  da  Política

Estadual de Educação Ambiental.

Art. 3º-L – A autorização e a supervisão do funcionamento de instituições de ensino

e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto

nos arts. 3º-J, 3º-H e 3º-I desta lei.

Art. 3º-M – Entendem-se por educação ambiental não formal as ações e práticas

educativas voltadas para a sensibilização da comunidade, a organização, mobilização

e participação da coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único – Para o desenvolvimento da educação ambiental não formal, o

Poder Executivo, nos níveis estadual e municipal, incentivará:

I – a difusão, pelos meios de comunicação de massa, de programas e campanhas

educativas e de informação sobre temas relacionados ao meio ambiente;

II – a ampla participação da escola e da universidade em programas e atividades

vinculados  à  educação  ambiental  não  formal,  inclusive  em  cooperação  com

organizações não governamentais;

III – a participação de organizações não governamentais nos projetos de educação

ambiental, inclusive em parceria com a rede estadual de ensino, as universidades e a

iniciativa privada;

IV  –  a  participação  de  empresas  e  órgãos  públicos  estaduais  e  municipais  no
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desenvolvimento de programas e projetos de educação ambiental em parceria com

escolas, universidades e organizações não governamentais;

V – a sensibilização ambiental dos agricultores e trabalhadores rurais, inclusive nos

assentamentos rurais;

VI – o ecoturismo.

Art. 3º-N – A capacitação de recursos humanos consistirá:

I – na preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão e de

educação ambientais;

II  –  na  incorporação  da  dimensão  ambiental  na  formação,  especialização  e

atualização de profissionais de todas as áreas;

III  –  na formação,  especialização e atualização de profissionais  cujas atividades

tenham implicação direta ou indireta na qualidade do meio ambiente natural  e do

trabalho;

IV – na preparação e capacitação para as questões ambientais de agentes sociais e

comunitários, oriundos de diversos segmentos e movimentos sociais, para atuar em

programas,  projetos  e  atividades  a  serem  desenvolvidos  em  escolas  públicas  e

particulares e em comunidades.

§ 1° – Os órgãos estaduais de educação, por meio de  convênio com universidades

públicas  e  privadas,  centros  de  pesquisa  e  organizações  não  governamentais,

promoverão a capacitação, em nível regional, dos docentes da rede pública estadual

de ensino.

§  2° –  Anualmente,  os  órgãos  públicos  responsáveis  pelo  fomento  à  pesquisa

alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e experimentações em

educação ambiental.

Art. 3º-O – Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área da educação

ambiental priorizarão:

I – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à incorporação da

dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, nos diferentes níveis

e modalidades de ensino;

II – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à participação das

populações interessadas em pesquisas relacionadas à problemática ambiental;
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III  – a busca de alternativas curriculares e metodologias de capacitação na área

ambiental;

IV  –  a  difusão  de  conhecimentos,  tecnologias  e  informações  sobre  a  questão

ambiental;

V – as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material

educativo;

VI – a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para apoio às ações

previstas neste artigo.

Parágrafo único – As universidades públicas e privadas deverão ser estimuladas à

produção  de  pesquisas,  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  e  à  capacitação  dos

trabalhadores e da comunidade com vistas à melhoria das condições do ambiente e

da saúde no trabalho e da qualidade de vida das populações residentes no entorno

de unidades industriais, assim como ao desenvolvimento de programas especiais de

formação  adicional  dos  professores  responsáveis  por  atividades  dos  ensinos

fundamental e médio.

Art. 3º-P – As escolas da rede pública estadual deverão priorizar nas respectivas

atividades pedagógicas práticas e teóricas:

I – a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da comunidade

na identificação dos problemas e na busca de soluções;

II – a realização de ações de monitoramento e a participação em campanhas de

defesa do meio ambiente como reflorestamento ecológico e coleta seletiva de lixo;

III  –  as  escolas  situadas  na  área  de  entorno  do  Rio  São  Francisco  deverão

incorporar, nos respectivos programas de educação ambiental, o conhecimento e o

acompanhamento de programas públicos voltados para a revitalização do Rio São

Francisco;

IV – as escolas próximas de rios, lagoas e lagunas deverão adotar, nos trabalhos

pedagógicos, a proteção, a defesa e a recuperação desses corpos hídricos.

Art. 3º-Q – As escolas técnicas e de ensino médio deverão adotar, nos respectivos

projetos pedagógicos, o conhecimento da legislação ambiental e das atribuições dos

órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental.

Art. 3º-R – As escolas situadas nas áreas rurais deverão incorporar os seguintes
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temas:

I – programa de conservação do solo;

II – proteção de recursos hídricos;

III – combate à desertificação e à erosão;

IV – controle do uso de agrotóxicos;

V – combate a queimadas e incêndios florestais;

VI – conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias;

VII – conservação de recursos hídricos.

Art.  3º-S  –  Os  Municípios,  na  esfera  de  sua competência  e  nas  áreas  de  sua

jurisdição,  definirão  diretrizes,  normas  e  critérios  para  a  educação  ambiental,

respeitados os princípios e objetivos da Política Estadual de Educação Ambiental.

Art.  3º-T – A seleção de planos, programas e projetos de educação ambiental a

serem financiados com recursos públicos vinculados à Política Estadual de Educação

Ambiental deverá ser feita de acordo com os seguintes critérios:

I – conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Política Estadual de

Educação Ambiental;

II  –  prioridade  de  alocação  de  recursos  para  iniciativas  e  ações  dos  órgãos

integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Educação  e  do  Sistema  Estadual  de  Meio

Ambiente e de organizações não governamentais;

III  –  coerência  dos  planos,  programas  ou  projetos  com  as  prioridades

socioambientais estabelecidas pela Política Estadual de Educação Ambiental;

IV – economicidade medida pela relação entre a magnitude dos recursos a serem

aplicados e o retorno social propiciado pelo plano, programa ou projeto proposto.

Parágrafo único – Na seleção a que se refere o "caput" deste artigo, deverão ser

contemplados, de forma equitativa, os programas, planos e projetos das diferentes

regiões do Estado.

Art.  3º-  U – Os programas de assistência técnica e financeira,  relativos a meio

ambiente  e  educação,  em  nível  estadual,  devem  alocar  recursos  às  ações  de

educação ambiental.

Art. 3º-V – Será instrumento da educação ambiental, no ensino formal e não formal,

a elaboração de diagnóstico socioambiental, em nível local e regional, voltado para o
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desenvolvimento e o resgate da memória ambiental,  do histórico da formação das

comunidades ou localidades e as perspectivas para as atuais e as futuras gerações.

Art.  3º-X  –  Os  projetos  e  programas  de  educação  ambiental  incluirão  ações  e

atividades  destinadas  à  divulgação  das  leis  ambientais  federais,  estaduais  e

municipais  em  vigor,  como  estímulo  ao  exercício  dos  direitos  e  deveres  da

cidadania.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar com

a seguinte redação: “Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual

de Meio Ambiente e dá outras providências”.

Art. 3º – Ficam revogados o § 2º do art. 3º e o art. 8º da Lei nº 15.441, de 11 de

janeiro de 2005.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.816/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  “revoga

dispositivo da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que altera a Lei nº 14.937,

de 23 de dezembro de 2003”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2012, o projeto de lei foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em tela pretende revogar o art. 6º da Lei nº 19.988, de 29/12/2011,

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.
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Afirma o autor do projeto que a alteração da Lei nº 14.937, de 2003, realizada pela

Lei nº 19.988, de 2011, estaria causando controvérsia, uma vez que, pela nova regra,

os atos de registro de transferência de veículo somente se darão após o pagamento

do IPVA, das multas e dos juros devidos. Segundo o parlamentar, o termo “devidos”

possibilitaria dupla interpretação e a administração pública o tem interpretado como

referente a todos os encargos do veículo, mesmo que ainda não vencidos. Observa

que, até a publicação da Lei nº 19.988, de 2011, era possível realizar a transferência

do veículo automotor que estivesse com os débitos pagos em dia, respeitado o direito

de parcelamento do contribuinte, o que se mostraria plenamente razoável, já que o

Estado não poderia cobrar  um imposto cuja parcela ainda não estivesse vencida.

Assim, para o autor, o dispositivo precisaria ser revogado de forma a não prejudicar o

contribuinte.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o IPVA é um tributo instituído pelo Estado, nos

termos  do que  dispõe  o  art.  155,  III,  da  Constituição da República  de  1988.  No

exercício dessa competência, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.937, de

2003,  que  dispõe  sobre  o  referido  imposto,  estabelecendo  a  hipótese  de  sua

incidência, base de cálculo, alíquotas, entre outros aspectos.

Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre a matéria, em consonância com o

princípio  da  reserva  legal,  haja  vista  que  a  organização  do  sistema tributário,  da

arrecadação e da distribuição de renda deve ser submetida ao crivo desta Casa, por

força do disposto no art. 61, III, da Constituição mineira.

Nunca é demais lembrar que as matérias de natureza tributária não estão entre

aquelas de iniciativa privativa do Governador do Estado, o que nos leva à conclusão

de que não existe nenhum óbice à inauguração do processo por membro desta Casa,

conforme ocorre no caso em tela.

De acordo com o parágrafo único do art. 14 da Lei nº 14.937, de 2003, com redação

dada pelo art. 6º da Lei nº 19.988, de 2011, “os atos de registro de transferência de

veículo somente se darão após o pagamento do imposto, multas e juros devidos”.

A partir  do histórico da tramitação do Projeto de Lei nº  1.283, de 2011,  de que

resultou a Lei nº 19.988, de 2011, observa-se que o objetivo da alteração em comento

foi o de impedir a realização da transferência da propriedade dos veículos quando
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houver débitos pendentes do IPVA. Argumentou-se, quando da aprovação da nova

regra,  que  a  medida  visava  evitar  que  o  proprietário  do  veículo  efetuasse  a

transferência  deste  para  terceiro  com  débitos  pendentes,  o  que  aumentaria  a

probabilidade de recebimento do imposto devido.

Percebe-se que, na esteira do que argumentou o autor, a intenção do legislador

nunca  foi  a  de  obstar  o  parcelamento  do  IPVA,  mas  tão  somente  assegurar  o

recolhimento do IPVA pendente. Com efeito, não se pode considerar que as parcelas

não vencidas do IPVA sejam tributo pendente, na medida em que não são exigíveis.

Dessa forma, a alteração da legislação do IPVA pretendida serve para dirimir dúvidas

quanto à exigência dos encargos do antigo proprietário.

Cabe lembrar que o Decreto nº 43.709, de 23 de dezembro de 2003, que aprova o

Regulamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - RIPVA -,

assim estabelece:

“Art.  34 -  Nenhum veículo será registrado,  matriculado ou licenciado perante as

repartições públicas competentes sem a prova do pagamento do imposto vencido e

dos acréscimos legais, quando devidos.

Art. 35 - O IPVA é vinculado ao veículo.

Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser transferida:

I - para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do imposto devido;

II - para Município deste Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas

deste já vencidas”.

É importante notar que o art. 35 do referido decreto tem a redação idêntica ao art.

14 da Lei nº 14.937, de 2003, antes da alteração realizada pela Lei nº 19.988, de

2011. Isso significa que o pagamento integral do débito de IPVA ao Estado de Minas

Gerais somente era exigido quando o veículo fosse vendido para outra unidade da

Federação, e não em qualquer hipótese, como determina a nova legislação.

Como ressaltou o autor do projeto, a cobrança antecipada do tributo fere o princípio

da  isonomia  tributária,  ao  tratar  os  iguais  de  forma  desigual.  De  fato,  como,  na

prática,  estará  fulminado  o  parcelamento  do  imposto,  o  contribuinte  que  objetiva

vender  seu  veículo  automotor  terá  que  realizar  o  recolhimento  de  imediato  das

demais parcelas do imposto, sem, contudo, usufruir dos benefícios concedidos pela
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legislação para o pagamento à vista.

Assim, em respeito à técnica legislativa, apresentamos substitutivo para alterar a

Lei nº 14.937, de 2003, de modo a revogar o parágrafo único do art. 14 e repristinar a

norma anteriormente vigente.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.816/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 14 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (…)

Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser transferida:

I - para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do imposto devido;

II - para outro Município do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas

deste já vencidas.”.

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

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.996/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera o art. 13 da

Lei nº 19.091, de 30/7/2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH

-, criado pela Lei nº 11.830/6/1995.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2012, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua 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 em epígrafe pretende modificar a Lei nº 19.091, de 30/7/2010, que

dispõe  sobre  o  Fundo  Estadual  de  Habitação  -  FEH.  Segundo  a  mensagem  do

Governador que encaminha o projeto, “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”.

Isso  posto,  passamos  à  análise  do  projeto,  nos  limites  da  competência  desta

Comissão.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual,  consoante o previsto no inciso I do art. 24 da Constituição da

República,  que  estabelece  a  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro. Relativamente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há,

no caso, que impeça a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Nos termos da Lei Federal nº 11.124, de 2005, o Sistema Nacional de Habitação de

Interesse Social - SNHIS - tem como objetivos viabilizar, para a população de menor

renda, o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; implementar

políticas  e  programas  de investimentos e  subsídios,  promovendo e  viabilizando o

acesso à habitação voltada à população de menor renda; e articular, compatibilizar,

acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções

no setor da habitação.

No que tange ao FNHIS, o art. 7º da lei federal citada dispõe que ele tem como

objetivo  centralizar  e  gerenciar  recursos  orçamentários  para  os  programas

estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais

direcionadas à população de menor renda. De acordo com o art. 12 da lei federal, os

recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada,  por  intermédio dos

Estados, Distrito Federal e Municípios. Para que o Estado possa receber os recursos

do FNHIS, o referido artigo impõe uma série de requisitos, como a constituição de
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fundo,  com  dotação  orçamentária  própria,  destinado  a  implementar  Política  de

Habitação de Interesse Social e receber os recursos do FNHIS, e a constituição de

conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem como

de  segmentos  da  sociedade  ligados  à  área  de  habitação,  garantido  o  princípio

democrático de escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 das vagas aos

representantes dos movimentos populares.

Assim, a legislação em vigor que cuida do Fundo Estadual de Habitação dispõe que

o grupo coordenador do fundo é também o Conselho Gestor do Fundo. No entanto,

verifica-se que a composição atual do grupo coordenador não atende à exigência de

que 1/4 das vagas seja destinado aos representantes dos movimentos populares. De

acordo com a legislação em vigor, ele é composto por nove integrantes. Quatro vagas

são  destinadas  a  representantes  da  sociedade  civil  organizada.  Dessas  vagas,

apenas foram reservadas 25% aos representantes de movimentos populares ligados

à área de habitação.

Desse modo,  buscando atender  à  legislação federal  e  garantir  a  destinação de

recursos  ao  Estado,  a  proposta  promove  a  reorganização  do  Grupo

Coordenador/Conselho.  Com  a  exclusão  de  um  representante  da  Assembleia,  o

grupo  passa  a  contar  com  oito  integrantes,  sendo  destinadas  duas  vagas  aos

representantes  de  movimentos  populares.  Dessa  forma,  atende-se  à  proporção

exigida na legislação federal.

Assim, não há óbices jurídicos que impeçam a tramitação da matéria nesta Casa.

Ademais, a Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição,

gestão e extinção de fundos estaduais, estabelece em seu art. 4º, VII, que a lei de

instituição do fundo  estabelecerá  os  seus  administradores,  entre  os  quais  está  o

grupo coordenador.

Conclusão

Com  fundamento  nos  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.996/2012.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares - Bruno

Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.079/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a  obrigatoriedade  de  empresas  que  prestam  serviços  de  TV  por  assinatura

compensarem, por  meio de abatimento  ou  ressarcimento,  o assinante que tiver  o

serviço interrompido e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  do  Consumidor  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem por finalidade assegurar ao assinante do serviço de

TV a cabo e atividades correlatas no Estado, que tiver o serviço interrompido por

tempo superior a 30 minutos, compensação, mediante abatimento ou ressarcimento,

em valor proporcional ao da assinatura, correspondente ao período de interrupção.

Se se tratar de programas pagos individualmente, a compensação será efetivada com

base em seu valor integral, independentemente do período de interrupção.

O projeto determina, ainda, que as manutenções preventivas que acarretem queda

da qualidade dos sinais transmitidos ou a interrupção do serviço serão comunicadas

antecipadamente aos clientes, com antecedência mínima de 3 dias, com informação

sobre a data e a duração da interrupção e que a citada compensação não será devida

quando a interrupção do serviço for provocada pelo próprio cliente.

Finalmente,  a  proposição  estabelece  que  as  interrupções  causadas  por  fato

imputável exclusivamente ao cliente ou decorrentes de força maior não caracterizarão

falha no cumprimento das obrigações da empresa e não darão ensejo à aplicação

dos descontos previstos.

Não obstante a preocupação do autor em garantir ao assinante do serviço de TV a

cabo a melhor qualidade nas transmissões, o projeto versa sobre telecomunicações,
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matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição

da  República.  Além  disso,  o  assunto  está  devidamente  disciplinado pela  Agência

Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel  -,  agência  reguladora  instituída  pela  Lei

Federal  nº  9.472,  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de

telecomunicações. A citada Agência tem a natureza jurídica de autarquia especial,

sendo,  pois,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  com  autonomia  administrativa  e

financeira, vinculada ao Ministério das Comunicações. Na condição de ente regulador

dos serviços de telecomunicações, a Anatel goza de competência normativa própria

e, no exercício dessa prerrogativa, editou a Resolução nº 488, de 2007, que aprovou

o Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de

Televisão por Assinatura. A Seção I do Capítulo IV da mencionada resolução, a qual

abarca os arts.  6º a 11, cuida especificamente das Interrupções do Serviço e das

Quedas do Sinal. O abatimento ou ressarcimento de que trata o projeto, nos casos de

interrupção da transmissão, está explicitamente previsto no referido ato normativo da

Anatel, o qual vigora em todo o território nacional.

Portanto,  além  de  invadir  a  esfera  de  competência  normativa  da  União  para  o

tratamento da matéria, o projeto não introduz novidade no ordenamento jurídico, pois

simplesmente reproduz, de forma inconstitucional, o disposto nos arts. 6º, 7º e 8º da

Resolução nº 488.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.079/2012.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon Franco -  Bruno

Siqueira - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “cria o cargo de

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito
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do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Em sua análise preliminar sobre o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu  pela  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto aos seus aspectos de mérito

nos termos do art. 102, I, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame propõe a criação do cargo de Secretário  de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, no âmbito da governadoria do

Estado, que terá como atribuições a coordenação de ações de desenvolvimento dos

projetos de investimento no âmbito do Poder Executivo, prestando assessoramento

técnico especializado ao Governador; a articulação com os órgãos e entidades do

Poder Executivo, visando à atuação integrada para qualidade de investimentos; e o

acompanhamento da implementação de diretrizes  governamentais  em relação aos

projetos de investimento.

O projeto prevê ainda a criação do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário

para  Coordenação  de  Investimentos,  cuja  estrutura  será  estabelecida  em

regulamento.  Os cargos de  provimento  em comissão que atenderão ao Gabinete

serão  fruto  do  remanejamento  previsto  no  art.  31  da  Lei  Delegada  nº  174,  de

29/1/2007.

Propõe-se  também  a  criação  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Chefe

Adjunto Institucional da Polícia Civil, que será escolhido pelo Governador do Estado

dentre integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Conforme  expõe  o  Governador  do  Estado  na  mensagem  que  acompanha  a

proposição,  objetiva-se,  notadamente,  o  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador em matéria relativa a investimentos no âmbito do Poder Executivo, bem

como a integração dos projetos e ações, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Delegada

nº 180, de 20/1/2011.

Com  efeito,  a  Lei  Delegada  nº  180  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado e estabelece como parâmetro
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para  a  atuação  administrativa  a  adoção  do  modelo  de  gestão  transversal  de

desenvolvimento,  orientado  pelas  diretrizes  de  colaboração  institucional  e  de

intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental.

Buscando a coordenação e integração da ação governamental do Poder Executivo

no ciclo das políticas públicas a cargo do Estado, o Governador, por meio de decreto,

poderá integrar os órgãos e entidades da administração pública estadual de que trata

a referida lei delegada em sistemas setoriais, os quais serão agrupados nas áreas

temáticas.

Assim,  o  art.  4º  da  aludida  lei  delegada  estabelece,  em  seu  §  2º,  as  redes

prioritárias da gestão transversal do desenvolvimento no âmbito do Poder Executivo,

dividindo-as em áreas temáticas,  entre as quais se destacam, no que se refere à

finalidade  do  projeto  em  análise,  a  área  de  apoio  ao  Governo  e  às  relações

institucionais e a área de planejamento, gestão e finanças.

É  importante  destacar  que  o  Secretário  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e

Finanças e a Junta de Programação Orçamentária e Financeira de que tratam os arts.

9º  e  13  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011.  Tais  órgãos  exercem  as  ações  de

coordenação do planejamento e da gestão do Governo do Estado, são de caráter

consultivo e deliberativo das políticas públicas de planejamento, orçamento, gestão e

finanças e objetivam garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a

efetividade das ações governamentais.

Quanto  ao  vencimento atribuído ao  cargo de Secretário  Extraordinário,  ele  está

vinculado aos valores previstos na Lei nº 16.658, de 5/1/2007, que fixa o subsídio do

Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado e de

Secretário  Adjunto  de  Estado.  Para  conferir  maior  clareza  ao  texto  do  projeto  e

atender ao princípio da transparência da administração pública, apresentamos uma

emenda fazendo menção à referida lei.

No que se refere à criação do cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil,

busca-se, de acordo com a mensagem do Governador, o aprimoramento do arranjo

diretivo da Instituição.  Nos termos do parágrafo único do art.  5º  da proposição,  o

cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil terá as prerrogativas, vantagens



1529
____________________________________________________________________________

e representação de Secretário Adjunto de Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a

competência do Governador do Estado para a deflagração do processo legislativo em

projetos de lei que visem à criação de cargo na administração direta, autárquica e

fundacional e a fixação da respectiva remuneração, respeitados os parâmetros da Lei

de Diretrizes Orçamentárias. A referida Comissão destacou ainda o encaminhamento

de  ofício  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  contendo  informações  sobre  o  impacto

financeiro decorrente da aprovação do projeto em análise. Atendeu-se, dessa forma,

ao  disposto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  nº  101,  de

20/5/2000.

Manifestamos a nossa concordância com o texto do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, que aprimorou, de forma considerável, o

texto da proposição.

Ressaltamos,  por  fim,  que  a  criação  dos  referidos  cargos  irá  contribuir  para  a

consecução da interação intersetorial pretendida pelo governo do Estado, nos termos

estabelecidos  pela  legislação  vigente.  Ademais,  como  afirma  a  justificação  que

acompanha  o  projeto,  busca-se  o  atendimento  do  princípio  da  eficiência  da

administração pública.

Conclusão

Palas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.086/2012

na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se  ao  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1  o seguinte  §  2º,  passando o  seu

parágrafo único a §1º:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – O subsídio do cargo a que se refere o “caput” é o previsto para o cargo de

Secretário de Estado, nos termos da Lei nº 16.658, de 5 de janeiro de 2007.”.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Lafayette de Andrada, relator – Doutor Viana – Ivair

Nogueira – Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

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

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento propõe a criação, no Quadro Específico de Provimento

Efetivo  do  Quadro  Permanente  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do

Estado, constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.180, de 2006, de 129 cargos de

Oficial do Ministério Público, padrão MP-34, e 418 cargos de Analista do Ministério

Público,  padrão  MP-48,  perfazendo  o  total  de  547  cargos.  Com  a  aprovação  do

projeto,  o quantitativo  de cargos tanto da carreira de Oficial  do Ministério  Público

quanto da carreira de Analista passará a ser de 1.650 cargos cada.

Ademais,  o  projeto  propõe  a  criação,  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em

Comissão  do  Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público,

previsto no Anexo III da mencionada Lei nº 16.180, de 2 cargos de Superintendente,

padrão MP-83; 8 cargos de Coordenador II, padrão MP-75; 1 cargo de Coordenador I,

padrão MP-71; e 1 cargo de Assessor IV, padrão MP-73, perfazendo o total de 12

cargos comissionados.

De acordo com o art. 3º da Lei nº 16.180, os quadros que compõem o Quadro de

Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público estão previstos nos Anexos I, II

e III da citada lei. O Anexo I contém 2 Quadros, a saber, o Quadro Permanente e o

Quadro Especial dos Serviços Auxiliares da instituição, ambos de provimento efetivo,

sendo que os cargos deste último serão extintos com a vacância. O Anexo II trata da
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carreira de Agente do Ministério Público, a ser extinta com a vacância, e abrange o

Quadro Permanente e o Quadro Especial dos Serviços Auxiliares. O Anexo III contém

o  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão  e  abarca  cargos  de  direção,

assessoramento e supervisão.

Na justificação do projeto, o Procurador-Geral de Justiça alega que “o aumento do

quantitativo  de  cargos,  portanto,  visa  resguardar  a  produtividade  da  função

administrativa,  compatibilizando  o  número  atual  de  servidores  com  a  celeridade

requerida para a satisfação do interesse público”.

A proposição em comento deve ser analisada sob duas óticas distintas. A primeira

diz  respeito  ao  instrumento  normativo  a  ser  utilizado  para  a  criação  de  cargos

públicos;  a  segunda  refere-se  à  iniciativa  para  a  instauração  do  procedimento

legislativo.

A Carta mineira enumera, no art. 61, as matérias que devem ser disciplinadas por

meio  de  lei  em  sentido  formal,  as  quais  dependem  de  deliberação  desta  Casa

legislativa  e  posterior  sanção  do  Chefe  do  Poder  Executivo.  Essa  relação  de

assuntos,  que  tem  natureza  meramente  exemplificativa,  inclui  a  criação,

transformação  e  extinção de  cargo,  emprego e  função públicos  na  administração

direta, autárquica e fundacional e a fixação da remuneração. Embora o dispositivo

não se refira explicitamente à criação de cargos no âmbito do Ministério Público, é

necessário cotejá-lo com outras disposições do texto constitucional,  valendo-se do

método sistemático de interpretação, especialmente com os arts. 66, § 2º, e 122 da

mencionada Constituição, os quais inseriram o tema no domínio da reserva legal. Isso

afasta a possibilidade de o assunto ser regulado por meio de resolução ou qualquer

outro ato normativo interno da referida instituição.

Portanto, a criação de cargos públicos, seja no âmbito do Executivo, seja no âmbito

do Judiciário ou do Ministério Público, só pode ser efetivada por meio do processo

legislativo formal, que se desenvolve de forma visível, transparente e democrática,

como é da essência do Estado de Direito.

Quanto à iniciativa para o tratamento da matéria,  cumpre salientar  que a Carta

mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, contém regras básicas

para a deflagração do processo legislativo, as quais constituem projeção específica
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do princípio da separação de Poderes. O art. 66 da Constituição do Estado enumera

as matérias de iniciativa privativa dos órgãos constitucionais, entre eles se destaca o

Ministério Público. Assim, o § 2º do art. 66 da mencionada Carta política faculta ao

Procurador-Geral  de  Justiça  a  apresentação  de  projetos  que  dispõem  sobre  a

criação,  a  transformação  e  a  extinção  de  cargo  e  função públicos  no  âmbito  do

Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da remuneração, respeitados,

entre  outros,  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.

Prerrogativa  análoga consta no art.  122,  I,  da  Carta  mineira,  o qual  assegura ao

Ministério Público a prerrogativa de propor ao Legislativo a criação e a extinção de

seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros

e a remuneração de seus servidores.

No tocante aos cargos de provimento em comissão, os quais não dependem de

aprovação  prévia  em  concurso  público,  é  importante  salientar  que  eles  estão

preordenados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, com fulcro no art.

37, V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº

19, de 1998. Nesse particular, ressalte-se que os 12 cargos comissionados de que

trata o projeto destinam-se às atividades previstas na Carta Magna, o que atesta a

constitucionalidade da matéria.

Quanto às exigências do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida

como Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério Público encaminhou a esta Casa a

projeção  de  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da  criação  dos  cargos

efetivos e comissionados. A projeção anual de despesa do Ministério Público com a

criação dos cargos de Oficial e Analista é de R$32.111.331,00 (trinta e dois milhões

cento e onze mil  trezentos e trinta e um reais).  A projeção anual de gasto com a

criação dos cargos de provimento em comissão é de R$1.857.825,00 (um milhão

oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais), perfazendo o total

de R$33.969.156,00 (trinta e três milhões novecentos e sessenta e nove mil cento e

cinquenta  e  seis  reais).  Com  a  criação  de  tais  cargos,  o  impacto  na  Lei  de

Responsabilidade Fiscal será de 0,0823% e o impacto acumulado será de 1,67%.

Verifica-se, pois, que a proposição em análise está em sintonia com as disposições

constitucionais pertinentes, seja no que tange ao princípio da reserva legal, seja no
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tocante à iniciativa para a instauração do procedimento de elaboração legislativa, seja

no que pertine às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.117/2012.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Bruno Siqueira - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.138/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

“acrescenta parágrafo  ao  art.  48  da  Lei  nº  14.184,  de  2002,  que dispõe sobre  o

processo administrativo no âmbito da administração pública estadual”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem, preliminarmente, o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em questão visa, segundo a justificação aresentada, garantir efetividade

ao disposto no art. 73 da Carta mineira, segundo o qual a sociedade tem direito a

governo honesto, obediente à lei e eficaz. Para tanto, propõe alteração no art. 48 da

Lei nº 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da

administração pública estadual.

A Lei nº 14.184, de 2002, cuida de normas gerais sobre o processo administrativo

no âmbito da administração pública estadual, suas autarquias e fundações. Segundo

seu art. 1º, a lei visa à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse

público pela administração. Segundo o § 1º do art. 1º, os preceitos desta lei aplicam-

se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal

de Contas, no que se refere ao desempenho de função administrativa. Feito este
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breve esclarecimento sobre o objeto e abrangência da lei que o projeto em questão

pretende alterar, passamos à análise da matéria.

O art. 47 da Lei nº 14.184, de 2002, estabelece que a autoridade responsável pelo

processo  administrativo  tem  60  dias  para  decidi-lo,  permitindo-se  uma  única

prorrogação pelo mesmo prazo, desde que expressamente justificada. O art. 48, por

sua vez,  dispõe que,  “expirado sem decisão o  prazo prescrito  ou prorrogado nos

termos  do  art.  47,  fica  a  unidade  administrativa  responsável  pelo  julgamento  do

processo impedida de concluir  os  demais  processos em tramitação,  até que seja

emitida  a  decisão”.  Assim,  o  mencionado  dispositivo  obsta  que  a  unidade

administrativa  competente  para  o  julgamento  do  processo  decida  qualquer  outro

processo  sob  sua  alçada  quando  não  o  decidir  dentro  de  60  dias  contados  da

conclusão da instrução ou quando o referido prazo for  prorrogado.  E mais: se do

impedimento previsto no art. 48 resultar ônus para o erário, o servidor ou a autoridade

responsável ressarcirá o Estado pelo prejuízo.

Criar medidas coercitivas para a administração estadual não é tarefa simples. Em

um projeto de iniciativa parlamentar,  não pode o legislador estadual,  por exemplo,

estabelecer sanções disciplinares para os servidores públicos civis do Estado, sob

pena de afronta ao art. 66, III, “c”, da Constituição do Estado. Não pode, igualmente,

sem  vício,  criar  sanções  penais  e  civis,  sob  pena  de  usurpar  competências

constitucionalmente  deferidas  privativamente  à  União  (art.  22,  I,  da  Constituição

Federal).

Está impedido, também, de criar novas hipóteses de crimes de responsabilidade,

pois  prevalece  na  doutrina  e  jurisprudência  nacionais  o  entendimento  de  que  os

crimes de responsabilidade possuem, fundamentalmente, natureza política, razão que

justifica,  inclusive,  o  procedimento  diferenciado  que  seguem.  É  por  essa  razão,

também,  que  apenas  agentes  políticos  podem  praticá-los,  segundo  a  linha  de

entendimento  sedimentada  no  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –  (RE/AgR

579799/SP, Rcl-MC-Agr 6034/SP). Sendo ilícito de natureza político-administrativa, o

crime de responsabilidade está intimamente relacionado ao princípio da separação

dos  Poderes,  no  que  diz  respeito  aos  mecanismos  de  controles  mútuos,

diferenciando-se,  nesse  aspecto,  da  responsabilidade  puramente  administrativa,



1535
____________________________________________________________________________

própria dos servidores em geral, a qual se insere no âmbito do poder disciplinar de

cada ente da Federação.

A  primeira  objeção,  portanto,  é  que,  como  a  definição  de  crimes  de

responsabilidade se relaciona com os mecanismos de controle entre os Poderes, a

sede própria para o seu tratamento é a própria Constituição Federal e o modelo nela

estabelecido deve ser obrigatoriamente observado pelas unidades da Federação. Em

questões  dessa  natureza,  o  STF  tem  continuamente  declarado  inconstitucionais

normas  de  Constituições  Estaduais  que  criam  novas  hipóteses  de  crime  de

responsabilidade,  por  se  afastarem  do  paradigma  estabelecido  pela  Constituição

Federal.  Foi  o  que  aconteceu,  por  exemplo,  ao  julgar  inconstitucional  emenda  à

Constituição do Estado do Espírito Santo que incluiu a possibilidade de a Assembleia

Legislativa convocar o Presidente do Tribunal de Justiça a prestar informações sobre

assunto previamente determinado (ADI 2911, julgada em 10/8/2006).

A segunda questão a ser considerada é que, por se constituir como ilícito, o crime

de responsabilidade insere-se no rol da competência privativa da União para legislar

sobre direito penal (art. 22, I, da Constituição Federal). Assim, a definição jurídica do

delito e a regulamentação do processo e do julgamento é da competência da União

(ADIMC nº 2050, julgada em 2/9/99, e ADIMC nº 2235, julgada em 29/6/2000, ADI nº

1901/MG, julgada em 3/2/2003). Tal entendimento já está consolidado na Súmula nº

722 do STF, que estabelece: “São da competência legislativa da União a definição

dos  crimes  de  responsabilidade  e  o  estabelecimento  das  respectivas  normas  de

processo  e  julgamento”.  Essa  fundamentação  tem  servido  de  suporte  para  o

julgamento de inúmeras tentativas, levadas a efeito por Constituições Estaduais, de

ampliar as possibilidades de crimes de responsabilidade. À guisa de exemplo, pode-

se citar o caso da Constituição de Rondônia (ADI nº 132/RO, julgada em 30/4/2003).

A  alteração  pretendida  pela  proposição,  por  outro  lado,  sem  incorrer  nos

mencionados vícios, prevê que o agente público competente para a decisão sujeitar-

se-á às sanções que a legislação estadual e federal prever. Amplia, com isso, o rol de

responsabilidades  a  que  estão  sujeitos  os  agentes  públicos  que  limitarem  ou

retardarem o acesso a informações de natureza pública. Ademais, é importante frisar

que a alteração proposta está em consonância com a Lei Federal nº 12.527, de 2011
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– denominada Lei de Acesso à Informação –, que regulamenta o art. 5º, inciso XXXIII,

da  Constituição  Federal  e  disciplina  os  procedimentos  a  serem  observados  pela

administração  direta  ou  indireta  dos  três  Poderes  da  República,  pelo  Ministério

Público e pelos tribunais de contas de todas as esferas federativas, com o fim de

garantir  o  acesso  a  informações  (art.  1º).  Essa  lei,  no  Capítulo  V,  prevê  as

responsabilidades dos agentes públicos que a infringirem, especialmente as condutas

ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar (art. 32).

Desse modo,  a  proposta  legislativa  em  exame tende  a  concretizar  o  direito  de

amplo acesso a informações, pois garantir o pleno acesso à informação compreende

não só o direito  do administrado de pedir,  mas também o de obter  a informação

solicitada.

Portanto,  no  que  se  refere  aos  aspectos  constitucionais,  legais  e  jurídicos  da

proposição,  os  quais  compete a  esta Comissão analisar,  cumpre-nos  dizer  que a

proposição não encontra óbice a sua tramitação. Não há, nos termos do art. 66 da

Constituição Estadual, reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo sobre

a matéria. Ademais, o § 5º do art. 4º da Carta Estadual assegura a todos o direito de

requerer e obter informação sobre projeto do poder público, a qual será prestada no

prazo  da  lei,  ressalvada  aquela  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da

sociedade e do Estado. Nessa mesma linha, o art. 5º, inciso XXXII, prescreve que

todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  seu  interesse

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob

pena  de  responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à

segurança da sociedade e do Estado.

Resulta claro, portanto, que a regra que vige no nosso ordenamento é a do pleno

acesso  à  informação;  excepcionalmente,  contudo,  o  acesso  a  determinadas

informações pode sofrer limitações, sempre que a segurança da sociedade ou do

Estado estiverem ameaçadas. Portanto, ressalvados os casos em que a Constituição

autoriza o sigilo,  caberá ao poder público dar  publicidade aos seus atos.  Aliás,  a

Constituição Estadual, no § 2º do art. 73, assegura à sociedade mineira o direito de

manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a

órgão,  agente  político,  servidor  público  ou  empregado  público,  de  que  tenham
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resultado:  ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais

interesses legítimos, coletivos ou difusos; prestação de serviço público insuficiente,

tardia  ou  inexistente;  propaganda  enganosa  do  poder  público;  inexecução  ou

execução  insuficiente  ou  tardia  de  plano,  programa  ou  projeto  de  governo  e  de

programas  e  projetos  priorizados  em  audiências  públicas  regionais;  ou  ofensa  a

direito individual ou coletivo consagrado nessa Constituição, ou que possam resultar

nessas irregularidades.

O § 3º do antedito dispositivo, por sua vez, estabelece que “os Poderes do Estado,

seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o Ministério Público divulgarão, no

órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso público, até o

vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa

mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e  verbas

indenizatórias,  incluídas  as  vantagens  de  natureza  pessoal  ou  de  qualquer  outra

natureza,  de  seus  servidores,  empregados  públicos  e  agentes  políticos,  ativos  e

inativos, discriminada por unidade orçamentária e por cargo, emprego ou função e

respectivos números de ocupantes ou membros”.

Não se pode olvidar, também, o disposto no § 3º do art. 37 da Carta Federal de

1988, a seguir transcrito:

“§ 3º  – A lei  disciplinará as formas de participação do usuário na administração

pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”.

Por fim, segundo o § 2º do art. 216 da Carta da República, cabem à administração

pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências

para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Conforme se pode inferir, a proposição em estudo confere densidade normativa aos

mencionados dispositivos constitucionais sem, contudo,  incidir  nos vícios sobre os

quais discorremos ao longo deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.138/2012.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -

Glaycon Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.551 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.551/2011, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que dá a

denominação de Escola Estadual Francisco Cândido Xavier à escola estadual que

será  implantada  e  construída  no  Bairro  Residencial  Pacaembu,  no  Município  de

Uberaba, 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° 1.551/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominada Escola  Estadual  Francisco  Cândido  Xavier  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Av. Américo Pessato, n° 100,

Bairro Pacaembu, no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.785 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.785/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Magistra à Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de

Educadores, 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,
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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° 2.785/2012

Dá  denominação  à  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de

Educadores, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominada Magistra  –  Escola  de  Form ação  e  Desenvolvimento

Profissional de Educadores a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de

Educadores, instituída pelo inciso XII do art. 178 da Lei Delegada n° 180, de 20 de

janeiro de 2011, localizada na Avenida Amazonas,  n° 5.855,  Bairro Gameleira,  no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.857 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.857/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que dá nova

denominação à Escola Estadual São José, localizada no Município de Confins, 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° 2.857/2012

Dá nova denominação à Escola Estadual  São José,  localizada no Município de

Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Passa a denominar-se Escola Estadual São José de Confins a Escola
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Estadual São José, de ensino fundamental e médio, localizada na Rua São José, n°

21, Centro, no Município de Confins.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.858 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.858/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Jenipapo de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.858/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Jenipapo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Antônio  R amalho  Mota  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Comunidade Santo Antônio do

Bolas, no Município de Jenipapo de Minas.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.903 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.903/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Ataleia, 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° 2.903/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Ataleia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Daniel Pe reira Ottoni a escola estadual

de ensino fundamental e médio localizada na Rua Frei Gaspar, n° 220, Distrito de

Fidelândia, no Município de Ataleia.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.904/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.904/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  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 Nº 2.904/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Sebastião  Alves  da  Cruz  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada na Rua Camilo Prates Sobrinho,

s/nº, no Distrito de Topázio, no Município de Teófilo Otoni.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.906/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.906/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado,  que dá

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.906/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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, n° 952, Bairro Santa Efigênia, no Municíp io de Lavras.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.939/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Carlos  Henrique, que

declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Progressista de Divisa

Alegre – ADPDA –, com sede no Município de Divisa Alegre, 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 2.939/2012

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.  1° –  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação  do Desenvolvimento

Progressista de Divisa Alegre – ADPDA –, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.025/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.025/2012, de autoria do Deput ado Bosco, que 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, 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 3.025/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Rio Pardo de Minas, 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 Rio Pardo de Minas, com sede nesse Município.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Romel Anízio, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.060 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.060/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei  n° 19.969,  de  26  de  dezembro  de  2011,  que  autor iza  o  Poder  Executivo  a

contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social – BNDES – e dá outras providências, 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° 3.060/2012

Dá nova redação aos arts. 1° e 2° da Lei n° 19.969,  de 26 de dezembro de 2011,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1° e 2° da Lei n° 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a real izar duas operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor

total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões  quatrocentos  e  quarenta  e  nove

milhões  oitocentos  e  dezesseis  mil  reais),  a  serem  aplicados  na  execução  dos

seguintes programas:

I – 2° Programa de Desenvolvimento Integrado de Min as Gerais - PDI II -, no valor

de  até  R$469.773.000,00  (quatrocentos  e  sessenta  e  nove  milhões  setecentos  e

setenta e três mil reais);

II – Programa de Infraestrutura Rodoviária, no valor de até R$1.980.043.000,00 (um
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bilhão novecentos e oitenta milhões e quarenta e três mil reais).

Parágrafo único – As operações a que se refere o “caput” têm por objetivo financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - relacionadas às áreas de infraestrutura, mobilidade

urbana e segurança pública.

Art.  2° –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como garantia  para  a

realização  das  operações  de  crédito  previstas  nesta  lei,  as  cotas  e  as  receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da

República.

Parágrafo único – Havendo garantia da União para a realização das operações de

crédito  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como

contragarantia à União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e

os  recursos  de  que  tratam  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da

República.".

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Fred Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.061 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.061/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 19.960, de 23 de dezembro de 2011, que autor iza o Poder Executivo a realizar

operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá

outras providências, 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° 3.061/2012

Dá nova redação ao art.  1° da Lei n° 19.960, de 23 de dezembro de 2011, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco
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Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 19.960, de 23 de deze mbro de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a real izar operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em

valor  equivalente  a  até  US$80.000.000,00  (oitenta  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

de Fortalecimento da Segurança Cidadã.

Parágrafo único – A operação a que se refere o “caput” tem por objetivo financiar

atividades e projetos  do Estado,  em especial  os  programas e ações definidos no

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - a seguir relacionados:

I – Minas Mais Segura;

II – Infraestrutura de Defesa Social;

III – Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social;

IV – Gestão Integrada de Defesa Social;

V – Copa do Mundo 2014;

VI – Apoio à Administração Pública;

VII – Modernização da Gestão no Ministério Público.”.

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Fred Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.062 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.062/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  a  Corporação  Andina  de

Fomento - CAF -  e dá outras  providências, foi  aprovado em turno único,  com as

Emendas n°s 1 e 2.

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° 3.062/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação de  crédito  com a  Corporação

Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder  Executivo autorizado a  reali zar  operação de crédito,  em

moeda  estrangeira,  com  a  Corporação  Andina  de  Fomento  -  CAF  -,  em  valor

equivalente  a  até  US$300.000.000,00  (trezentos  milhões  de  dólares  norte-

americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa

Caminhos de Minas.

Parágrafo único – A operação a que se refere o “caput” tem por objetivo financiar

atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  a  ação  Caminhos  de  Minas  do

Programa Minas Logística, definida no Plano Plurianual  de Ação Governamental –

PPAG.

Art.  2° –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como contragarantia  à

União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de

que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art.  3° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que trata esta lei

serão consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° – O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, aos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° – Fica revogada a Lei n° 19.966, de 26 de d ezembro de 2011.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - Fred Costa.
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681 – 682 – 686 – 701 – 704 – 792 – 975 – 1044 – 1184 – 1202 – 1422 – 1423 – 1426

– 1427 – 1431 – 1432 

Duilio de Castro  – 633 – 795 – 809 – 816 – 924 – 926 

Durval Ângelo  – 796 – 799 – 1306 

Elismar Prado  – 521 – 548 – 636 – 799 – 815 – 1176 – 1371 – 1372 – 1373 

Fabiano Tolentino  – 280 

Fábio Cherem  – 138 

Fred Costa  – 202 – 544 

Gilberto Abramo  – 494 – 625 – 692 – 799 – 803 – 807 

Glaycon Franco  – 407 – 799 – 1041 – 1059 – 1063 

Gustavo Corrêa  – 631 

Gustavo Perrella  – 799 

Gustavo Valadares  – 1373 – 1403 – 1404 – 1405 – 1409 – 1410 

Hélio Gomes – 1026 

Hely Tarqüínio  – 914 – 1408 
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Inácio Franco  – 268 

Ivair Nogueira – 799  

Jayro Lessa  – 269 – 1042 

João Leite  – 141 – 161 – 304 – 421 – 425 – 426 – 492 – 538 – 553 – 623 – 642 –

794 – 1000 – 1052 – 1380 – 1392 – 1396 – 1400 – 1409 – 1420 – 1422 – 1430 –

1432 

João Vítor Xavier  – 1035 – 1036 – 1037 – 1161 

José Henrique  – 799 – 911 

Juninho Araújo  – 1041 

Leonardo Moreira  – 499 – 501 – 503 – 505 – 506 – 974 

Liza Prado  – 127 – 131 – 397 – 399 – 430 – 509 – 510 – 616 – 622 – 651 – 813 –

816 – 1041 – 1186 – 1189 – 1190 – 1205 – 1362 – 1364 – 1373 – 1390 – 1433

Luiz Carlos Miranda  – 517 – 520 – 521 – 522 – 646 – 654 – 662 – 799 

Luiz Henrique  – 145 – 407 – 408 – 617 – 920 – 923 – 1058 – 1062 – 1356 – 1373 

Luzia Ferreira  – 252 – 269 – 276 – 510 – 626 – 1405 

Maria Tereza Lara  – 326 – 551 – 1079 

Marques Abreu – 799 – 908 – 911 – 1043 
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Neider Moreira  – 408 

Neilando Pimenta  – 1168 – 1366 

Paulo Guedes  –142 – 146 – 333 – 427 – 430 – 431 – 640 – 799 – 1027 – 1028 –

1071 

Paulo Lamac  – 799 – 905 

Pompílio Canavez  – 268 – 523 – 527 – 528 – 811 – 812 – 816 – 1174 – 1370 – 1371

– 1388 – 1390 – 1392 

Rogério Correia  – 121 – 125 – 133 – 139 – 152 – 154 – 158 – 160 – 303 – 309 – 314

– 322 – 410 – 429 – 432 – 534 – 540 – 545 – 547 – 550 – 551 – 552 – 629 – 663 –

692 – 706 – 707 – 797 – 799 – 932 – 1020 – 1076 – 1080 – 1086 – 1089 – 1193 –

1207 – 1382 – 1385 – 1411 – 1418 – 1436 – 1437 – 1438 – 1439 

Romel Anízio  – 425 

Rômulo Veneroso  – 974 – 1031 

Rômulo Viegas  – 409 – 418 – 424 – 513 – 514 – 556 – 637 – 791 – 799 – 929 – 933

– 1163 – 1170 – 1181 – 1185 – 1392 – 1398 

Rosângela Reis  – 810 – 1165 

Sargento Rodrigues  – 122 – 125 – 126 – 301 – 404 – 405 – 520 – 528 – 550 – 634 –

702 – 797 – 799 – 903 – 933 

Sávio Souza Cruz  – 124 – 158 – 307 – 308 – 545 – 621 – 673 – 681 – 685 – 697 –
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706 – 799 – 1082 – 1156 – 1376 

Sebastião Costa  – 496 – 1164 

Tadeu Martins Leite  – 643 – 799 

Tenente Lúcio  – 799 – 1400 

Tiago Ulisses  – 394 – 490 – 497 – 498 – 1381 

Ulysses Gomes – 604 – 605 – 799 

Vanderlei Miranda  – 131 

Zé Maia – 1091 

Acordo de Líderes – 53

Comissão de Administração Pública  – 357 – 434 – 947 – 972 – 1303 – 1526 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização  – 711 – 1096 – 1316 – 1373

– 1374 

Comissão de Constituição e Justiça  – 56 – 64 – 74 – 81 – 89 – 161 – 178 – 179 –

180 – 181 – 183 – 184 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 195 – 337 – 408 – 447

– 451 – 453 – 462 – 567 – 571 – 573 – 591 – 606 – 823 – 827 – 829 – 830 – 831 –

832 – 833 – 834 – 835 – 836 – 842 – 844 – 847 – 851 – 853 – 857 – 870 – 955 –

1097 – 1103 – 1106 – 1111 – 1112 – 1113 – 1114 – 1117 – 1120 – 1125 – 1129 – 1131

– 1136 – 1232 – 1255 – 1263 – 1373 – 1475 – 1478 – 1479 – 1480 – 1482 – 1483 –

1484 – 1486 – 1487 – 1488 – 1489 – 1490 – 1491 – 1492 – 1493 – 1494 – 1500 –
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1504 – 1519 – 1522 – 1525 – 1530 – 1533 

Comissão de Cultura  – 350 – 433 – 438 – 439 – 449 – 946 – 962 – 964 – 965 – 996

– 1049 – 1050 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência  – 55 – 340 – 408 –

561 – 952 – 1225 – 1374 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte  – 711 – 971 – 1102 – 1168

Comissão de Direitos Humanos  – 122 – 270 – 348 – 352 – 440 – 444 – 511 – 565 –

617 – 716 – 913 – 959 – 1044 – 1047 – 1048 – 1049 – 1100 – 1169 – 1170 – 1223 –

1234 – 1323 – 1374 – 1375 – 1442 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 270 – 335 – 511 – 1049 – 1293 –

1329 – 1331 – 1481 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude  – 436 – 442 – 448 – 454 – 614 – 615 –

948 – 1099 – 1104 – 1108 – 1110 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  – 60 – 63 – 69 – 77 – 85 –

94 – 341 – 461 – 465 – 466 – 467 – 468 – 470 – 471 – 473 – 475 – 477 – 478 – 480 –

482 – 483 – 484 – 569 – 609 – 708 – 729 – 730 – 732 – 817 – 818 – 839 – 849 – 860

– 962 – 963 – 1115 – 1123 – 1138 – 1227 – 1444 – 1448 – 1450 – 1453 – 1455 –

1458 – 1461 – 1464 – 1467 – 1470 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável  – 336 – 719 – 818 –

944 – 1013 – 1169 

Comissão de Minas e Energia  – 436 – 593 – 612 
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Comissão de Participação Popular  – 162 – 266 – 351 – 408 – 409 – 707 – 816 –

817 – 911 – 912 – 913 – 914 – 1319 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial  – 185 – 187 – 197 – 343 –

353 – 356 – 575 – 969 – 1049 – 1291 – 1302 – 1334 – 1337 

Comissão de Redação  – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 342 –

370 – 371 – 372 – 485 – 486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 611 – 727 – 728 – 872 – 873

– 874 – 875 – 876 – 958 – 966 – 1142 – 1143 – 1144 – 1145 – 1228 – 1276 – 1277 –

1278 – 1279 – 1280 – 1281 – 1282 – 1283 – 1284 – 1285 – 1286 – 1287 – 1288 –

1289 – 1290 – 1317 – 1338 – 1339 – 1538 – 1539 – 1540 – 1541 – 1542 – 1543 –

1544 – 1545 – 1546  

Comissão de Saúde  – 53 – 344 – 560 – 951 – 1243 – 1268 – 1271 – 1301 – 1440 –

1473 – 1476 

Comissão de Segurança Pública  – 264 – 437 – 617 – 713 – 819 – 914 – 992 – 1044

– 1045 – 1046 – 1047 – 1439 – 1497 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s – 559 – 612 – 957 –

1050 – 1051 – 1052 – 1127 – 1168 – 1169 – 1294 – 1373 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo  – 1017 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 54 – 265 – 267 – 354 –

355 – 409 – 443 – 450 – 510 – 511 – 562 – 568 – 817 – 820 – 821 – 822 – 824 – 825

– 826 – 953 – 975 – 1018 – 1109 – 1139 – 1229 – 1235 – 1236 – 1237 – 1238 – 1239

– 1240 – 1241 – 1242 – 1244 – 1330 – 1332 – 1333 – 1335 – 1336 

Comissão Especial – 263 – 347 – 441 – 564 – 605 – 817 – 949 – 950 – 970 – 995 –
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1168 – 1210 – 1211 – 1230 – 1245 – 1249 – 1303 – 1327 

Decisão da Presidência – 53 – 1398 

Palavras do Sr. Presidente  – 144 – 249 – 294 – 605 – 705 – 933 – 940 – 989 – 1010

– 1073 – 1075 – 1093 – 1192 – 1312 – 1329 – 1398 – 1399 – 1435 


